
1
1/2004



2

Vuoden vaihteessa otti Kuitusen hallitus Myllymaan
hallitukselta vallan, ja samalla tapahtui vaihdos myös
tälläkin suunnalla. Uutta verta saatiin niin ikään myös
kirjoittajakaartiimme, mikä varmasti muuttaa omalta
osaltaan myös lehden olemusta. Mitään radikaaleja
muutoksia ei varmastikaan vuoden aikana tulla
näkemään, mutta ainahan ihmiset omat tyylinsä
tuovat mukanaan.

Tässä lehdessä on runsain määrin esittelyjä
erilaisista ihmisistä. Toki se on melko
ajankohtaistakin, sillä onhan se mukava kuulla
millaisia heppuja tänä vuonna hallituksessa ja
toimaripaikoilla istuu. Lisäksi esittelemme
turkkilaisen vaihto-opiskelijan, Oscar Dedehayirin,
sekä ehkä jo monille tutun Jukka Annalan
teollisuustalouden laitokselta. Lisäksi tutustumme
hieman vireillä olevaan tutkintouudistukseen.

Lehdessä on tällä kertaa melko paljon viihteellisiä
kirjoituksia. Toimituskaarti toivookin, että
lukunautintonne olisi miellyttävä ja piristävä. Ensi
numerossa voimme keskittyä enemmän
asiapuoleen, mikäli siitä löytyy jutunaiheita. Jos nyt
jo keksit hyvän aiheen, lähetä siitä vihje
toimitukselle.

Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää Satu Saarta
kaikista vinkeistä, joita olen tähän ensimmäiseen
lehteen saanut. Ehkäpä seuraavan tekeminen ei tule
olemaan aivan näin vaivalloista. Seuraavan
numeron soisin ilmestyvän hyvin pian vapun jälkeen,
mutta sitähän ei ikinä tiedä…

Aurinkoista kevättä kaikille Infacton lukijoille!

Emilia Mattila

Päätoimittajalta

Tervehdys Kaikki!
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Puheenjohtajan palsta

Uusi hallitus, vanhat kujeet?

Hyvät Infacton lukijat, tervehdys allekirjoittaneen
puolesta ja hyvää alkanutta vuotta.

Aloitan tämän muuten käytännönläheisen jutustelun
filosofisella pohdiskelulla.

Miksi meillä on kilta?

Lähestyn tätä syvällistä kysymystä asettumalla
hetkeksi Into Indecsiläisen (kuvaa erästä killan
jäsentä, nimi muutettu) pään sisälle ja pohtimalla
asiaa hieman pidemmälle ko. henkilön
päiväkirjaotoksen muodossa.

”Joskus tuntuu, että otan asiat
itsestäänselvyyksinä. Totta kai meillä on
kiltahuone, jossa voi juoda kahvia, lueskella
Aku Ankkaa ja pelata pöytälätkää, tietysti joku
järjestää tapahtumia, totta kai excujakin on.
TottakaiTottakai...

Silloin tällöin on syytä katsoa tuttua
kokonaisuutta lapsen silmin ja tutkistella
kiltatoiminnan alkulähteitä. Näiden
tutkiskelujen kautta on mahdollista nähdä
erilaisten asioiden läpi ja havaita taustalla
vaikuttavan useita tekijöitä. Sieltä löytyy muun
muassa nykyinen hallitus,
pääorganisaattorina; entiset hallitukset
toimintatapamallien luojina ja aktiiviset
kiltalaiset, jotka auttavat tapahtumien yms.
järjestämisessä. Kaikki tekijät ovat elintärkeitä
minulle, Into Indecsiläiselle, sillä ilman heitä
ei kiltamme olisi mitään – ei olisi kiltaa. Kiltaa,
joka järjestää aika ajoin piristystä päivään ja
samalla edesauttaa opiskelujanikin. Ilman
kiltaa minuakaan ei olisi, olenhan sentään Into
Indecsiläinen.”

Into osuu puheenvuorossaan mielestäni asian
ytimeen. Ilman hänen mainitsemiaan osa-alueita
lisättynä toimintaan osallistuvilla jäsenillä, ei

kiltatoiminnassa olisi mitään järkeä. Into nosti esiin
myös vanhojen hallitusten panoksen killan
nykymuodossa. Siitä pääsemmekin huojuvalla
aasinsillalla aiheeseen, johon otsikko viittaa.

Edeltävät hallitukset ovat tosiaan antaneet paljon
eväitä tälle hallitukselle muun muassa
toimintasuunnitelman muodossa. Vaikka edellisten
hallitusten toimintatavat ovatkin pääosin hyvin
toimivia ja perusteltuja, tuonee tämä vuosi
tullessaan myös uusia tapoja, tottumuksia ja
tapahtumia. Pyrin omalla toiminnallani
kannustamaan hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä
individualistiseen ajatteluun ja mielipiteiden
tuottamiseen. Ideointi onkin lähtenyt hyvin käyntiin
etenkin osalta ryhmästä ja muutamia ajatuksia on
jo päästy implementoimaan. Luotan täysin siihen,
että ideoiden rintama levenee kevään edetessä.

Uusista tuulista tässä mainittakoon killan
päätöksentekovallan delokalisointi tiimeille, jotka
vastaavat omista toiminnoistaan budjettien antamien
määrärahojen puitteissa ja pyrkivät saavuttamaan
tiimeille määritellyt tavoitteet. Rajapintatiimien
yläpuolella toimii tukitoimintotiimi, jossa
allekirjoittanut, talousvastaava ja pari muuta jäsentä
yrittävät pitää killan haluamassaan kurssissa. Tämä
järjestely yhtäältä vaatii tiimeiltä ainakin näennäistä
tulosvastuullisuutta ja raportointia ylöspäin, mutta
toisaalta antaa tiimeille mahdollisuuden allokoida
omat resurssinsa ja sitä kautta auttaa sitouttamaan
tiimin jäseniä toimintaan. Indecsiläisille tämän pitäisi
näkyä muun muassa paremmin järjestettyinä
tapahtumina ja ajoissa tulevina prujuina.

Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä,
on tällä kertaa kiitospuheenvuoro. Haluaisin kiittää
Indecsin jäsenistöä luottamuksesta killan
vuosikokouksessa. Suurimmat kiitokset jäsenistö
ansaitsee kuitenkin siitä, että se valitsi seurakseni
loistavan ryhmän. Puheenjohtaja on täysin aseeton,
jos ympärillä oleva muu hallitus ei ole asiaansa
sitoutunut. Ensimmäiset viikot ovat osoittaneet, että
tänä vuonna koossa on ennen näkemättömän
toimelias ryhmä, joka toivottavasti jaksaa samalla
tahdilla vuoden loppuun. Jos intoa riittää, ei tälle
hallitukselle ole ongelma rakentaa Indecsin
jäsenistölle mitä parhaimmat olosuhteet
monipuoliseen toimintaan. Toivon, että indecsiläiset
käyttävät tilaisuuden hyväkseen ja kunnioittavat
hallituksen työtä antamalla tärkeitä mielipiteitä
toiminnasta sekä olemalla läsnä tapahtumissa.

Wappua odotellessa,

mikko - PJ
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Hallitusesittely

Koska tekstiä on paljon, käymme kerrankin suoraan
asiaan. Antakoon Indecsin edustajiston esitellä
itsensä seuraavien kysymysten pohjalta:

Kuka? (Kuka olet?)
Mitä? (Mikä olet miehiäsi/naisiasi?)
Mikä? (Mikä on roolisi hallituksessa/toimarina?)
Miksi? (Miksi olet kyseisessä virassa?)
Miten? (Mitä aiot tehtävässäsi tehdä?)
Missä? (Missä olet 5 vuoden kuluttua?)
Milloin? (Milloin aiot valmistua?)
Täh? (Mitä eroa on lehmän takapuolella ja

postilaatikolla?)

Hallitus:

Kuka? Mikko Kuitunen
Mitä? Olen neljännen vuoden
tutaopiskelija. Pääaineenani luen
yritystaloutta ja sivuaineina
strategiaa, tuotantotekniikkaa ja
laskentatoimea (TAY:lla).
Harrastelen pallon potkimista,
partiointia ja jumppaamista.
Mikä? Olen hallituksen

puheenjohtaja ja näin ollen roolini on
kaitsea muita hallituksen jäseniä ja
toimareita. Näen itseni ennemminkin
tiimien välisenä yhdessä pitävänä
koordinoijana kuin pyramidiorganisaation
huippuna.

Miksi? Olen kyseisessä virassa, koska
yleiskokous äänesti minut siihen =D.
Virkaan halusin, koska tiesin olevani
kykeneväinen hoitamaan homman ns.
“kotiin”.

Miten? Pyrin olemaan aktiivinen toimija, joka
pyrkii kannustamaan muita hallituslaisia
ja toimareita ylittämään itsensä kerta
toisensa kertaa. Muutoksia on luvassa
jonkin verran. Useita muutoksia on
vireillä, joten niistä lisää myöhemmin.
Hallituksen rakenteen virtaviivaistaminen
on yksi näkyvimmistä jo toteutuneista
muutoksia.

Missä? Toimin kontrollerina keskisuuressa
yrityksessä.

Milloin? Reilun vuoden kuluttua toukokuussa.
Kurssit on kasassa tämän kevään
jälkeen, mutta vielä syksyllä en ala
dippatyötä vääntään, täytyyhän tämä pj:n
posti hoitaa kunnialla läpi. Ja toukokuu
oli hyvä aika valmistua, koska silloin ehtii
ottaa osaa vielä yhteen teekkariwappuun.

Täh? Mitä sinisempi, sen ui.

Kuka? Markus Samuel
Mertanen

Mitä? Savosta (jos mistään)
kotoisin oleva 21-v.
poikanen, joka
harrastaa musiikkia,
sulkapalloilua, palloilua,
ja pelailee suht
säännöllisesti myös
buffaloa.

Mikä? Talousvastaava ja varapuheenjohtaja.
Miksi? Halusin virkaan, jotta saisin käytännön

kokemusta yhdistyksen taloudenpidosta
ja tilinpäätöksen laatimisesta. Lisäksi

yleinen hallitussuhailu tuo tervetullutta
vaihtelua opiskelijan arkeen.

Miten? Kauteni aikana aion häärätä aktiivisesti
niin kil lan talouteen li ittyen kuin
sadankahden muun asian parissa. Kehittää
aion killan budjetointia ja sisäistä
raportointia.

Missä? Toivottavasti vastuuvapaudessa tästä
tilikaudesta...

Milloin? Olen aina valmis!
Täh? Postilaatikko on oikean

kokoinen.

Kuka? Venla Anneli Heikelä
Mitä? 2 0 - v u o t i a s

opiskelijatyttönen Savon
suunnalta. Nykyisin
pesiytynyt Herwoodiin.
Vapaa-aika kuluu urheillen
ja erilaisissa tapahtumissa kiltaamme
edustaen. Tuleepa sitä löhöiltyä
kotisohvallakin.

Mikä? Hallituksessa toimin tiedotusvastaavana.
Miksi? Halusin ehdottomasti mukaan

hallitustoimintaan ja tiedotusvastaavan
pesti vaikutti sopivimmalta.

Miten? Hallituskautena aion pitää hauskaa, saada
jotain hyvääkin aikaan ja kerätä pari
noppaa siinä sivussa. Tarkoitus olisi
selkiyttää ja monipuolistaa tiedottamista.
Kärsivällisyyttä hyvät kiltalaiset...

Missä? Toivottavasti poissa koulun käytäviltä.
Suuressa maailmassa.

Milloin? Muutamien vuosien kuluttua.
Täh? Niimpä...

Kuka? Jaakko Kaskinen, 2. vsk.
Mitä? Reipas ja reilu.

Liikuntaakin harrastan
monipuolisesti, jopa
enemmän kuin kerran
v i i k o s s a .
Kulttuuriaktiviteetit (mitä
ikinä nyt tarkoittaakaan)
lähellä  sydäntä.

Mikä? KV-vastaava
Miksi? Mielenkiintoinen homma,

uusia tuttavuuksia ja kokemuksia
Miten? KV-toimintaa aktiivisemmaksi. ESTIEMin

puolelta järjestetään Vision-seminaari ja
Times-paikalliskarsinta.

Missä? Työssä josta pidän tai etsimässä uutta
työpaikkaa.

Milloin? Vaikka 2007
Täh? Lehmän takapuolesta löytyy vähemmän

#£%kaa (viagramainoksia)

Kuka? Karoliina Leinonen, 20-
vuotias fuksityttö.

Mitä? Pitkähiuksinen ilopilleri,
kotoisin Jyväskylästä.
Harrastuksiin on aina
kuulunut urheilu ja
musiikki.

Mikä? Emäntä; huolehdin, että
säätäminen ja nauru
jatkuu. Siinä sivussa
vastaan myös saunailloista ja vuosijuhlista.

Miksi? Täytyyhän jonkun olla virallisesti
vastuussa kiltalaisten hyvinvoinnista.

Miten? Kiltahuoneen siisteyteen kiinnitetään
enemmän huomiota ja saunailloissa meno
jatkuu entistä pidempään. Yhteistyötä
lipastolle päin lisätään.
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Mikä? Emäntä; huolehdin, että säätäminen ja
nauru jatkuu. Siinä sivussa vastaan myös
saunailloista ja vuosijuhlista.

Miksi? Täytyyhän jonkun olla virallisesti
vastuussa kiltalaisten hyvinvoinnista.

Miten? Kiltahuoneen siisteyteen kiinnitetään
enemmän huomiota ja saunailloissa meno
jatkuu entistä pidempään. Yhteistyötä
lipastolle päin lisätään.

Missä? Ehkä Suomessa, ehkä ulkomailla...
Milloin? Ei ainakaan vielä muutamaan vuoteen.
Täh? Niinpä niin...

Kuka? Tommi  Martti Kinossalo , syntynyt
Turussa ja kasvanut Tampereella
aina seitsemänteen ikävuoteen asti,
jonka jälkeen muutto Riihimäelle.
Mitä? Silloin tällöin pelailen
pallopelejä ja lenkkeilen, hieman
useammin käyn salil la. Muita
ajanviettotapoja ovat biljardi, TV,
leffat, tietokone, musiikki ja
sarjakuvat. Opiskelu ei vie aikaa
juuri ollenkaan koulun ulkopuolella.

Olen myös “harrastanut” matkailua ja ollut
InterRail-reissulla, Karibialla ja Ruotsissa.
Harrastan myös tupakointia ja
kaljanjuontia. Porin Karhu, Sandels ja
Olvi ovat suosikkiolutmerkkini. Jos pitäisi
valita joku kirkas millä joisi itsensä
humalaan, niin se olisi Tequila, ilman
sitruunaa ja suolaa.

Mikä? Olen siis isäntä, joka tarkoittaa siis
bileiden, vuosijuhlan ja muiden isompien
ja pienempien karkeloiden järkkäilyä.
Onneksi mulla on nyt hyvä tiimi, jolla asiat
luultavasti hoituu ilman suurempia
ongelmia.

Miksi? Voitaisiin sanoa että mä ajelehdin tähän
virkaan. Toisaalta oli kiinnostusta mutta
toisaalta taas ei. Nämä ensi askeleet ovat
kyllä häivyttäneet suurimmat
ennakkofobiat. Katsotaan noi vuosijuhlat
ensin...

Miten? Ehkä jotain uusia perinteitä vois kehittää,
tai muokata vanhoja. Pääasia on
kuitenkin että kehitetään käsien
koukistajia. Indecs-olut vois olla yks juttu,
tai sitten joku uusi vänkä kisavisa.

Missä? Viisi vuotta on varmaan se aika joka
menee tutkinnon suorittamiseen, joten
lienen Tampereella tai lähistöllä töissä tahi
koulussa. Tai sitten mä menestyn hyvin
Idols 2005 kisassa, solmin rahakkaan
levytyssopimuksen ja naiset ja miehet
pörrää mun ympärillä, ja isona mä oon
kuin Ozzy Osbourne...

Milloin? ks. edellinen
Täh? Meillä on ihana englanninbulldoggi,

valkoinen ja sen nimi on Ryppy. Mulla on
tyttöystävä, ja sen nimi on Anne, ja me
ollaan seukattu n. 4,2 vuotta. Paras
ajatus, jonka mä oon koskaan muotoillu
sanoiksi on “Ei avattu olut pullossa pysy”,
josta on tullut vähän niinkuin motto.
Kerran Simo Frangen veti nimmarin mun
pohkeeseen, se oli junassa matkalla
Hesasta Riihimäelle.

Kuka? Maija Karoliina Järvi
Mitä? 22-vuotias toisen vuosikurssin opiskelija.

Harrastan liikuntaa ja lukemista.
Mikä? Opintovastaava.
Miksi? Viime vuoden toimin kiltamme emäntänä

ja hallitushommissa mukana pyöriminen

oli rattoisaa puuhaa, joten päätin hakea
uudelleen hallitukseen. Opintovastaavan
virkaan hain koska se tuntu mukavalta
pestiltä.

Miten? Tehtäviini kuuluu prujutoiminnan
koordinointi sekä
käytännön toteutus
m a t e r i a a l i t o i m a r i n
avustuksella, sekä
yhteydenpito laitoksen
suuntaan erilaisissa
opiskeluihin liittyvissä
asioissa. Jos siis
mielestäsi koulujutuissa
joku homma mättää,
minä olen se jonka puoleen kannattaa
kääntyä. Lisäksi opintovastaavan
toimenkuvaa on laajennettu tänä vuonna
kattamaan myös abi- ja alumnitoiminta
sekä mentorointiprojektissa hääriminen
yritystiimin mukana.

Missä? Paha sanoo.
Milloin? En vielä ihan vähään aikaan. Ei oo mikään

kauhea kiirus.
Täh? Täääääh?

Kuka? Olen toisen vuoden tutalainen ja Indecsin
fuksikapteeni senior Ari Mäkeläinen.
Kotikontuni on Loimaa-nimisellä
paikkakunnalla yliopistoltamme 100 km
lounaaseen. Lukion kävin
moottoripyöräjengien luvatussa maassa
Lahdessa ja päätin yo-lätsän saatuani
ennen Säkylään alokkaaksi siirtymistä
hakea yliopistoomme edustamaani
osastoon.

Mitä? harrastelen kaikenlaista liikuntaa lähinnä
Hervannan kupeessa. Ennen kuljeskelin
ympäri Suomea sukset jalassa, mutta
nyttemmin suksiminen on jäänyt
vähemmälle.

Mikä? Mää oon vanhempi fuksien kapu ja pidän
yliopistoomme neitsytkosketuksen viime

syksynä saaneista opiskelijoista
hyvää huolta ja pyrin auttamaan
hädässä olevia fukseja parhaani
mukaan.
Miksi? Fuksikapteenin virka
kuulosti kivalta ja onhan se sitä
ollutkin. Hain hallitukseen, koska
halusin käyttää ylimääräisen aikani
johonkin hyödylliseen.
Miten? Omaa virkaa on enää

vajaa puolet jäljellä, mutta eiköhän tässä
kevään mittaa vielä fuksien kanssa jotain
hauskaa keksitä. Tietysti pitää opastaa
tuore kapteeni fuksien ohjaamisen
saloihin ja syksyllä auttaa järjestelyissä
uuden fuksikatraan paimentamisessa.

Missä? Asun erakkona jossain Pohjois-Lapissa ja
hoitelen poroja luonnon helmassa tai sit
jossain kivassa firmassa töissä Suomessa
tai rajojen ulkopuolella.

Milloin? Valmistun ehkä kolmen vuoden kuluttua.
En liiemmin ole tehnyt päätöksiä vaihtoon
lähdöstä tai sivuaineopinnoista, joten on
vielä vähän auki kuinka kauan viihdyn
TTY:n kirjoilla.

Täh? Postilaatikosta tulevaa tavaraa on
mukavampi lukea.

Kuka? Mari Tuomela
Mitä? Oulussa syntynyt, monen mutkan kautta

Treelle päätynyt, iloinen espoolaistyttö,
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joka on hiljattain alkanut
harrastaa myös luennoilla
istuskelua.

Mikä? Fuksikapteeni jr.
Miksi? Jotta saisin hyvän

tekosyyn jatkaa vielä
vuoden huolettomana
fuksina ;).

Miten? Hymyillen. Tarkoituksena
järjestää seuraaville fukseille yhdessä
piakkoin valittavien tutoreiden kanssa
hulvattoman hauska vuosi perinteitä
kunnioittaen sekä uusia pähkähulluja
ideoita toteuttaen.

Missä? Toivottavasti monta kokemusta
rikkaampana jossain mielenkiintoisessa ja
haastavassa työtehtävässä ulkomailla,
ellei nyt viimeisiä fyssan työselostuksia
vääntävänä n:n vuoden opiskelijana...

Milloin? Näillä näkymin 2008, mutta ei täältä
koulusta ole ainakaan vielä mikään kiire
pois, sillä hyvinhän täällä viihtyy...

Täh? ???

Kuka? Juhana Vaurio. Aloitin tutalla
millenniumfuksina vuonna 2000.
Opinnot ovat sujuneet vauhdikkaasti
ja olenkin jo 3. vuosikurssilla!
Lätäkköjen Tampereelle olen
päätynyt meren rannalta
Uudestakaupungista.
Mitä? Pelaan koripalloa
teekkarijoukkue Pompussa ja
kesäisin käyn purjehtimassa.
Mikä? Yritysvastaavalle kuuluvia

tehtäviä ovat lähinnä Indecs Network,
excursiot ja mentorointi. Niiden lisäksi
olen häärännyt primus motorin
ominaisuudessa killan toiminnan
kehittämisessä.

Miksi? Tämä oli luonnollinen jatkumo
aikaisemmalle yritystoimihenkilön pestille.
Pidän myös sidosryhmäsuhteiden
ylläpidosta ja koen olevani sopivan
markkinointihenkinen tehtävään.

Miten? Viime vuosina juuri yritysyhteistyö on
kokenut Indecsissä suurimman
muutoksen ja kehityksen. Uusi linja on
osoittautunut hyväksi ja vuosittain on
saavutettu merkittävää kehitystä ja
parannusta, joihin tulee edelleen
panostaa. Aion integroida yritysyhteistyötä
nykyistä paremmin killan toimintaan ja
vaikuttamaan tuotantotalouden
huippuosaajien arvostukseen yrityksissä.

Missä? Toivottavasti töissä opiskelijayhteistyön
strategisen merkityksen tunnistaneessa
Indecs Network -yrityksessä!

Milloin? Noin kahden vuoden päästä.
Täh? Lehmän takapuoli luo kilpailuetua

ydinosaamisellaan integroimalla resurssit
asiakaskeskeisiksi ratkaisuiksi, jotka
optimoivat teknologian performanssin.

Kuka? Olen Emilia Mattila ja
ikää ens kesän jälkeen
21 vuotta. Kotipaikka on
papereitten mukaan
Kaarina, mutta omasta
mielestäni tulen Aurasta.

Mitä? Kaverit ovat joskus
tainneet mainita, että
olen aika iloinen ihminen.
Tiedä häntä sitten.
Harrastuksiini kuuluu suunnistus, sulis,

punttis, lenkkeily, biletys sekä tämän
lehden tekeminen.

Mikä? Tämän vuoden hallituksessa hommanani
on huolehtia, että nämä kiltalehdet
saadaan edes joskus valmiiksi ja teidän
pikku kätösiinne. Lisäksi tietysti nakki
viuhuu…

Miksi? En itse asiassa oikeen tiedä. Satu vaan
kerran alkoi värvätä kovasti tähän
hommaan. Sittemmin ei ole juurikaan
kaduttanut, että tähän tuli lähdettyä
mukaan.

Miten? Killan toimintaa aion kehittää
osallistumalla kaikkiin Juhanan yöllisiin
innovaatioihin, mikäli yleiskuntoni ja
aikatauluni vain suinkin sen sallivat.
Virkaani aion kehittää lähinnä siten, että
yritän julkaista sen neljännenkin lehden
kunnialla.

Missä? Viiden vuoden kuluttua olen luultavastikin
jo valmistunut ja toivon mukaan töissä.
Paikalla ei ole niin väliä.

Milloin? No varmaankin viimeistään silloin viiden
vuoden kuluttua. Tavoite tosin olisi 2008,
ehkä…

Täh? Postilaatikko on punaisempi.

Toimarit:

Kuka? Marika Klinga
Mitä? Reilu puolentoista metriä

vammalalaista naista.
Kun vapaa-aikaan eivät
kuulu vanhat ystävät, on
se li ikunnallista tai
kirjall ista, ellei peräti
a u d i o v i s u a a l i s t a
(viimeisessä tapauksessa lisänä yleensä
runsaskalorinen herkku).

Mikä? Renkilikka
Miksi? Jotta enkeleitä olisi kolme, ja jotta isäntä

nauttisi.
Miten? Hartiapankilla ja suurella määrällä sekä

taivaallista energiaa että saunajuomaa.
Parannuksena (tai suurena tuhon
enteenä) kaljakaappi.

Missä? TAMY:n kirjallisuustieteen luennolla
miettimässä dippatyön aihetta.

Milloin? Jos kuuden vuoden päästä.
Täh? Toisessa on hakaneula, jollaisia muuten

on löydyttävä aina haalareiden taskusta.
Koskaan ei tiedä kenen häntää joutuu
paikkaamaan.

Kuka? Anna Engblom
Mitä? Kotoisin Jyväskylästä, harrastanut tanssia

aika kauan, lähinnä balettia, jazzia
ja nykytanssia
Mikä? Piikalikka, Karoliinan
apuna, tukena ja turvana.
Miksi? Sen takia, etteivät asiat
menisi l i ian helposti, aina on
etsittävä mahdollisimman
kaukainen kiertotie.
Miten? Pitäen itse hauskaa
tehdessä ja järjestäen muille

kaikkea mahdollista mukavaa…
Missä? Enpä tiedä, toivottavasti ainakin piakkoin

valmistumassa.
Milloin? En ihan tässä lähitulevaisuudessa.

Kuka? Jarkko Järvenpää, 23v., Porin piru
Mitä? Luonteeltansa iloinen ja ahkera,

ruumiinrakenteeltaan keskimittainen ja
sopusuhtainen, nuorehko mieshenkilö.
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Harrastuksiltaan niukka, mutta tilapäisesti
riittävä.

Mikä? Yritystoimari. Kenttänä Juhanan
tukeminen niin henkisesti kuin
fyysisestikin. Tosin se nyt ei paljon
tukea tarvitse. Tehtäviä on kaikki
yritysyhteistyötoimintaan liittyvät
jobit. Myös kaikessa muussa
toiminnassa olen aktiivisesti
mukana, ainakin osallistujana.
Miksi? Päättäessäni hakea ko.
toimeen tunsin syvää velvollisuutta
osallistua aktiivisesti kil lan

toimintaan. Yritysyhteistyötoimintaan
päädyin, kun vertaillessani sitä muihin
vaihtoehtoihin totesin sen olevan osa-
alue, jossa minulla on eniten annettavaa.

Miten? Töitä tehden, proggista proggiksen
perään. Tällä hetkellä työn alla on
Networkin yritysesite ja kil lan
yhteistyökumppaneiden näkyvyyden
parantaminen. Näistä nähdään tuloksia jo
varmasti helmikuun 2004 aikana.
Loppuvuoden suunnitelmia en halua vielä
paljastaa.

Missä? Edelleen kovaa vauhtia eteenpäin
menossa.

Milloin? Noin 2 ja ½ vuoden päästä tai
myöhemmin.

Täh? No ainakin lehmän takapuoli haisee
yleensä enemmän.

Kuka? Nimi on Tuomas Määttä
Mitä? Tällä hetkellä

harrastukseksi voinee
laskea vain kilta-
aktivismin ja
kauppatieteet yliopistolla.
Entinen lentopalloilija.

Mikä? Roolin nimi on
materiaalitoimihenkilö, eli
puuhailen prujujen ja
Maijan kanssa.

Miksi? Halusin vastaamaan tutalaisten
opinnoista.

Miten? Aion viettää kauteni ihan normaalisti.
Edeltäjää ei ole, joten voin luoda itse omat
toimintatapani.

Missä? Töissä tai opiskelemassa. Tai koti-isänä.
Milloin? Diplomi-insinööriksi parin vuoden päästä.
Täh? En lähtis tunkeen posteja lehmän hanuriin.

Kuka? Anssi Nevalainen
Mitä? Harrastelen (tai olen harrastanut) taiteita

ja musiikkia sun muuta jaloa.
Nykyisin aika kuluu koripallon,
lautailun, muun kuntoilun ja tietysti
koulun merkeissä.
Mikä? Vastaan siitä että
hallituksen ja jäsenistön välinen data
siirtyy ees taas. Tämä sekä kuvien
räpsyttely ja historioitseminen,
ainakin virallisen tuoteselosteen
mukaan. Todellisia rooleja ovat

moralioitsia, i lon pilaaja ja valtion
kuivimman huumorin kertoja.

Miksi? Mun taidoilla vois olla killan virallinen
purulelu tai datatoimari. Jälkimmäinen oli
listeriaepäilyn vuoksi parempi.

Miten? Yrittämällä teroittaa muitten hallituslaisen
kalloon, että kiltalaisten etu on etusijalla,
ja et muuten pidetään hauskaa. Muut
hommat sujunee omalla painollaan ja
vankalla kokemuksella.

Missä? Toivottavasti jossain kaukana täältä.
Todennäköisemmin valtion elättinä
jossain pienessä vuorakolossa
Hervannassa (niinku tälläkin hetkellä).

Milloin? Henkisesti en koskaan, eli toden näköinen
ikiteekkari, mutta arvioisin että ehkä jo alle
10 vuoden kuluttua.

Täh? Jos et tiedä älä ala lehmäksi (tai
postinkantajaksi maaseudulle).

Kuka? Peter Hans Kristian Zeitlin
Mitä? Toisen vuoden tutalainen,

Pälkäneeltä kotoisin.
Harrastan salibandyä,
lumilautailua ym. urheilua
ja kitaraa soitan joskus.

Mikä? Estiem-toimari, Jaakon
oikea käsi.

Miksi? On mukavaa puuhastella
ulkkareiden kanssa ja
kansainvälisyys on hyvä homma.

Miten? Jatkaa hyvää Estiem-toimintaa ja saada
killan vaihtarit entistä paremmin aktivoitua
toimintaan mukaan

Missä? Omistan sukelluskoulun Thaimaassa ja
elän onnellisena juoden mojitoa palmun
katveessa.

Milloin? Ennen pitkää
Täh? Pitäiskö tuohon vastata? Noh tuota,

vastaus on tasan Kiina.

Kuka? Mikko Myllymaa
Mitä? Indecsin wanha guru,

kiltatoiminnan veteraani.
Pj, rahastonhoitaja,
tutori…

Mikä? Tuoda syventävää
näkemystä aikaisemmilta
vuosilta nykyisen
kokoonpanon avuksi. Ja
kai perinteetkin velvoitti,
pj:hän perinteisesti on valittu jollain
tollasella nimikkeellä

Miksi? No ne perinteet ja muitten pakotus =)
Miten? Tarkkailijan rooli joka kommentoi sillon

kun on jotain kommentoitavaa. Ainakin
niin ettei virheitä toistettaisi vuodesta
toiseen.

Missä? Kuka sen osaisi kertoo? Toivottavasti
ainakin valmis koulusta =)

Milloin? Katotaan nyt...
Täh? En tiedä, niin ette ainakaan käytä mua

postin viejänä! =)

Kuka? Tuukka T. Paavola
Mitä? 23v nörtti
Mikä? PJ:n puudeli
Miksi? Halusin päteä.
Miten? Koska olen

ensimmäinen valittu
puudeli, keskityn täten
luomaan seuraavalle
puudelille benchmark-
tason, jonka ylittäminen tulee olemaan
erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

Missä? Leski.
Milloin? Toivottavasti ennen kuin lukija.

Täh? Ei kai niillä juurikaan.

Kuka? Perttu Heinilä
Mitä? Karhu Porista:
Perussuomalainen rehellinen mies,
jonka kanssa onnistuu vakava
taikka vaihtoehtoisesti täysin
aivoton keskustelu.
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Mikä? Indecsin historian ensimmäinen
projektipäällikkö: Tehtävänkuva siksi vielä
osin jäsentymätön, mutta ajatuksena
koordinoida killan suurimpia tapahtumia,
mm. järjestää historian tähän mennessä
suurin Indecs Challenge syksyllä.

Miksi? Tavoitteena saavuttaa ylivoimaista etua
kilpaili joihin nähden hankkimalla
kokemusta kiltatoiminnasta ja
tapahtumien koordinoinnista.

Miten? Kaikki, mitä saan aikaan, on kehitystä
edellisiin vuosiin, koska virka on uusi.
Yritän kuitenkin innovoida killan
tarjoamaa toimintaa entistä osuvammin
vastaamaan kysyntää sekä mahdollistaa
muiden killan johtohenkilöiden resurssien
suuntaamisen projekteista enemmän
varsinaisiin tehtäviinsä.

Missä? 2009 kovaluokkaisen tekniikan alan
yrityksen johtoportaassa tuoreena DI:nä.

Milloin? Valmis siinä 2007-2008. Vielä ei kiirettä.
Täh? “Kouluja käymätön voi varastaa

tavaravaunusta, mutta akateemisesti
sivistynyt voi nyysiä koko rautatien.” -
Theodore Roosevelt

Kuka? Mikko Kaataja. Etelä-
Pohjanmaalta lähtöisin
oleva nimensä mittainen
miäs.

Mitä? Opiskelen toista vuotta
tutalla ja harrastuksiini
kuuluu muun muassa
salibandy, sulkapallo,
lumilautailu, jalkapallo ja valitettavan
epäsäännöllinen salilla käynti.

Mikä? Sporttitoimari
Miksi? Elämänsä urheilleena tämäkin on

koettava J.
Miten? Yritän parhaani mukaan innostaa

kiltalaisia li ikkumaan, minkä omilta
liikkumisilta ehdin. Tarkoituksena olisi
projektipäällikön kanssa kehittää huikein
Indecs Challenge sitten viime vuoden.

Missä? Varmaan Jakomäessä elämysmatkalla
Milloin? n-1 vuoden päästä
Täh? Oikea vastaus: Ellet tiedä, ei sinua voi

lähettää  kirjettä postittamaan.

Seuraavaksi käytäviltä satunnaisesti poimitut
henkilöt antavat oman moraalisen näkökulmansa
alla olevaan visaiseen dilemmaan:

Sain tädiltäni joululahjaksi maljakon, mutta annoin
sen jo tammikuussa pikkuveljelleni
syntymäpäivälahjaksi. Tädin tullessa kylään kävin

lainaamassa maljakkoa
veljeltä ja asetin sen
näkyville.

Markus Latvala, Tite 2.
vuosikurssi
VÄÄRIN. Saadun lahjan
pois antaminen on hieman
tuomittavaa.

Ville Rasi, Tite 2.
vuosikurssi
VÄÄRIN. Lahjaa ei ole
tapana antaa eteenpäin.
Toimisin itse samoin vain
paniikkitilanteessa.

Tunnustus - oikein vai

väärin?

Emilia Rautiainen, Yki 3.
vuosikurssi
VÄÄRIN. Onneksi kunnioitti
tätiä sen verran, että haki
maljakon lainaan. Itse
piilottaisin epämiellyttävän
lahjan kaappiin.

Taika Tuulonen, Tite 1.
vuosikurssi
VÄÄRIN VELJEÄ
KOHTAAN. Miksi kukaan
antaisi veljelleen maljakon
lahjaksi?

Koonnut: Mikko Kaataja

Toimittaja: Marika Klinga
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Kiltahuoneiden

sielua etsimässä

Tiistaipäivän ratoksi kolme arkkitehtiopiskelijaa Jussi
26v., Heikki 25 v. ja Niko 24 v. lupautuivat etsimään
kiltahuoneiden syvällisempää olemusta eli sielua.
Näkökulmaksi valittiin satunnaissen vierailijan
fiilikset. Mitä kaikkea toimittaja saakaan kuulla, kun
lähtee tällaisen remmin mukaan...

Kierros alkaa klo. 13.30 TITE:n upouudelta
kiltahuoneelta. Korrtia pelataan sohvilla noin
seitsemän ihmisen voimin ja ilmapiiri vaikuttaa
rennolta.

Heikki: Sijainti kivalla paikalla, tänne ei ainakaan
eksy vahingossa. Tänne haluaa tulla tai sit tänne
niinku hakeutuu.
Jussi: Kiva jakauma tässä, tuolla on nuo koneet ja
tuolla sohvat
Niko: Verhot
Jussi: Tietoisesti suljettu noi verhot. Titeläiset
hakeutuu monitorin paisteeseen
Heikki: Tästä näkee, että tää on nuori kiltahuone
Niko: Kaikki kamat suhteellisen tuoreita, paitsi
koneet
Jussi: Täällä on surkastunut sielu
Niko: Vaikka täällä on avaraa, niin tilalla ei oo
merkitystä. Sohville pääsee suppuun
Jussi: Intiimi sohvaryhmä on vastapainona titeläisille
Heikki: Vastavoima
Jussi: Ying ja Yang
Jussi: Tää on kliiinen huone, krapulan poistoon!
Heikki: Rauhallinen tunnelma
Jussi: Kaikki tavarat on vaan tuotu tänne
Heikki: Tää etsii vielä sieluaan
Jussi: Identiteettiään. Titeläisillä on aina ollut uudet
tilat.

Matka jatkuu tästä Sähkökiltaan. SKilta on jakautunut
moneen eri huoneeseen ja yksi huoneista,
”olohuone”, on tupaten täynnä sähköläisiä.
Skiltalaisille kerrtotaan, että tänne tultiin etsimään
teidän sielua. (Naurua...) Skiltalaiset toteavat, että
heidän kiltahuoneensa sielu on vielä märkä... (Ja
esittelevät uutta punaiseksi maalattua pesukonetta,
joka on täynnä pullonkorkkeja)

Heikki: Toi teidän sielu on Korkin punainen
Skiltalaiset: ei oo ku Mikin punainen...
Heikki: Sielussanne on paljon pestävää.... Teillä on
likainen sielu!?

Tässä kohtaa tapahtuu oheisohjelmaa Skiltalaisten
ollessa erittäin vuorovaikutteisia ja innokkaita
keskustelijoita filosofisella tasolla. Pesukonetta
esitellään mielellään ja siihen sotkeudutaan, koska
maali on todellakin märkää.... (Mutta onko sielu?)
Heikki: Kiltahuone ollut täällä kauan
Niko: Hakenut paikkaansa. Hakeutunut kohdilleen!
Niilo (Skiltalainen, joku pullo kädessä): V*n huono
ilmapiiri täällä!?
Kaikki nauravat ja käskevät olla välittämättä Niilosta.
Heikki: Hyvä ilmapiiri täällä
Niko: Tänne on helppo tulla
Heikki: Meteliä
Niko: Kotoisampi kun on meteliä
Heikki: Rauhoittumiseeen

Skiltalainen: Täällä on neekeritunnelma
Jussi: Reginoita!
Heikki: Skiltahuone on kuin sähkötalo pienoiskoossa.
Sikiö sähkötalossa.
(Ääniä peliautomaatista, jolloin sielun todetaan
löytyneen! Skillan ylpeys on Harrsion Ford -
peliautomaatti!)
Heikki vielä: Kokis on muuten enemmän esillä täällä
kuin titeläisillä...
Niko: Tää on niinku ostoskeskus. Käytävien päässä
on ne myytävät ja kaikki muu pitää kokea ennen
niitä.

Seuraavaksi matka jatkuu sähkötalon alakertaan,
jonne menemme kirkkaanpunaisia portaita alas.
Arkkarit toteavat yhteen ääneen, että näissä
portaissa symboloituu h*n tulen läpi meneminen...

Hiukkasen kiltahuoneella lasketaan jotain tehtäviä
(tehdään siis todella ja oikeasti kouluhommia!)
Heikki: Laskee fysiikan laskuja. Täällä tehdään siis
duuni duunia... äänekästä.
Niko: Koulu + huvi
Heikki: Täällä on stressi kaikkein suurin. Tää on
tällainen yks tila.
Niko: Täällä on korkea käyttö, siis tasainen käyttö.
Heikki: Tuolla on kanaverkkoa.
Hiukkaslainen: Se on härveliin...
Heikki: Täällä on valveutunut sielu. Täällä ollaan
tosi valveutuneita. Kierrätyskyltit...

Arkkarit totevat seinällä olevasta pohjapiirustuksesta
(laiva...), että arkkareiden pohjapiirustukset ovat
usein aika mielenkiintoisia, mutta harvoin
kiltahuoneen pohjapiirustus on noin erikoinen...

Tunnistatko kiltahuoneen? Jos et, sinun olisi syytä olla enemmän
kiltahuoneellasi.

Matka jatkuu alakerran toiseen päähän eli
Teletappien valtakuntaan.

Niko: Ottomaatti, Diskopallo ja Topten, Siinä sielu.
Teleläinen: Täältä puuttuu sielu. Nurmolainen ei ole
täällä (kaikki nauravat, Nurmolainen ota heti yhteyttä
toimitukseen...)
Heikki: Matala ja yhteisöllinen. Seinällä on vihreää.
Vihreä on rauhoittava väri...
Niko: Ei just tuollainen vihreä
Teleläinen: Se on oksennusväri.
Niko: Aktivoiva väri... Kliininen ja rauhallinen.
Heikki: Sairaalan väri. Tän yli kävellään (kiltahuone
on sähkökäytävien alakerrassa...)
Teleläiset ryhtyät esittelemään baaritiskiään, joka
on todella upea!  Loppuaika menee teleläisten
kanssa jutellessa, jokainen hölisee jotain, tunnelma
on kepeä ja rento.

Autekin kiltahuoneelle seuraavaksi. Keltaista väriä
teletappivihreän vastapainoksi.
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Niko: Täällä on Britney Spears seinällä niinku
Hiukkasellakin, mut niillä se oli värillinen...
Heikki: (Osoittaa nurkkaa) Pisuaari! Täällä ollaan siis
avoimia kaiken suhteen.
Heikki: Tää on yks tila, löytyy ero tiloja, yhtäaikaa
monta erilaista tilaa.
Niko: Tähän mennessä rennoin
Heikki: Valoisa!
Niko: Eka paikka josta näkee ulos.
Heikki: Mitä toi lintuhäkki tuolla symboloi? (keltainen
kanarian-pehmo-lintu on häkissä)
Niko: Se symboloi autekkilaisia. Ne näkee ulos, mut
ei pääse sinne ku ei oo ovee.
Heikki: Sädekaihdinkalterit
Jussi: Me ollaan varastossa!
Heikki: Täällä on villi sielu. Kirkkaat lasit, joilla voi
tuijottaa aurinkoa.
Jussi: Taiteellinen sielu.

Joukkion matka jatkuu arkkareiden omaan
saarekkeseen, sähkötalon syövereihin. A-kilta on
lukossa, mutta onneksi yksi kolmesta arkkarista
omistaa sattumalta avaimet... Kahvittelutila on avara
ja tilava. Todella moderni, laitosmainen. Lasia,
metallia ja puuta. Vapautta. Varsinainen A-killan
huone ei ole varsinainen huone, vaan varasto
ennemminkin. Ovi aukaistaan. Joku on nukkunut
lattialle kasatussa sängyssä. Peitto ja tyynykin.
Päivän kirkas aurinko kuultaa lasiseinän takaa.
Kukaan ei tiedä sängyn kohtaloa, mutta pieneltä
naurulta ei voi välttyä!

Heikki: Tää on kylmin huone mikä on.
Niko: Sen voi todistaa. 12 astetta mittarissa.
Jussi: Tiettyä suomalaista viileyttä, ei mitään
etelämaalaista kuumuutta
Niko: Paitsi kahvihuoneessa
Heikki: Puitteet elämiseen on täällä linjakkaat mut
sielu on sekaisin!
Niko: Paljastaa ytimen, vaikka suorat linjat. Kaikki
on sekaisin.
Niko: Muuttohan on vielä kesken, se on vielä noin
yhden vuoden brokkis.
Heikki: Kuuma sielu on keittiössä
Heikki: Vaikee hahmottaa.
Niko: Ei ole mikään yks selkee rajattu paikka.
Heikki: Identiteetti on käyttäjissä, ei paikassa.
Heikki: Tästä sielusta ei ole erotettavissa työtä ja
vapaa-aikaa.
Jussi: Ulkopuolinen ei sitä ainakaan erota kovin
selvästi
Heikki: Mutta se on jokaisessa itsessään.
Kiltalainen: Kylmä sielu, fyysisesti tyhjä.

Raksataloon johtavat käytävät ovat pitkät...

Jussi: Käytävän valloitus!
Raksalaiset: Korttipakka on meidän sielu
Heikki: Puhdas, valoisa, ei uskois, että vanhimpia
kiltoja
Niko: Ikkunapintaa paljon, pimeellä pelottava
Jussi: Mukava tila, korkeaa ja matalaa. Käytävän
päässä aukee tää huone. Tää on tosi mukava, voin
sanoo sen useita krapula-aamuja täällä nukkuneena.
Kotoisa! Rento fiilis, sohvia ja oleilutila.
Heikki: Järjestys huokuu. Takka! Ainoa kiltahuone
missä on takka!
Heikki: Käytävän päässä on valoa.
Niko: Tänne on pitkä lähestyminen ja sitten vaan
pulpahdetaan!
Heikki: Niin kuin sarja! Kiva pitää bileitä.
Jussi: Ottaa vaikka torkut keskellä päivää.

Raksa on koulumme vanhimpia kiltoja. Kiltahuoneella
yhdistyy tilavuus, kodikkuus, seesteinen tunnelma ja moderni
rentous!

Infacton lukijoita kiinnostanee askelten edetessä
kohti Indecsiä, millaisia tunteita lukijoidemme oma
kammari vierailijoissa herättää... Paikalla ei ole
yhtään Indecsläistä iltapäivällä kellon ollessa tässä
vaiheessa 14-14.30 välillä.

Jussi: Kuollut, tyhjä
Heikki: Täällä tuoksuu kahvi
Jussi: Sen näköinen, että ollut pakko vaan saada
tilaa ja pakko vaan saada kiltahuone ja sit on saatu
joku huone siihen
Heikki: Kahvi tuoksuu...
Jussi: Indecsläistä ahkeruutta ja vastuuntuntoa, kun
kaikki on luennoilla
Heikki: Ihan kiva fiilis. Naulakosta päätellen täällä
on ihmisiä. (Takkeja on muutama)
Jussi: Pienen kiltahuoneen ongelmia, käytävästä
vaan höpsähdetään tilaan.
Heikki: Vaikka viihdynkin täällä, niin on semmoinen
toimistofiilis. Täällä on aika vähän krääsää.
Jussi: Krääsä pakattu... Ostoskärryihin survottu,
nurkkaan laitettu. Vähän niin kuin poissa silmistä,
poissa mielestä.
Heikki: Ehkä mä olin väärässä, että täällä olis vähän
krääsää...
Heikki: Sielu on kaikkien nähtävillä, ei ole piilotettu.
Jussi: Kuitenkin vähän tyrkyllä

Ruoho aidan toisella puolen on aina hieman
vihreämpää, Indecsin tapauksessa naapurit ovat
todella vihreitä. Käytävästä höpsähdetään Ykin
kiltahuoneelle...

Heikki: Sohvat vihreitä. Viherkasvi! Täällä tuoksuu
hyvälle! Mikä täällä tuoksuu...
Niko: Joku täällä tuoksuu... Joku vanilja.
Jussi: Voiko joku viherkasvi muka haista noin
hyvälle?
Heikki: Vaniljapuu... Tää on valoisampi kuin Indecs.
Onks tää isompi?
Niko: Täällä on vain kaks alkuasukasta paikalla
(söpöjä Ykin tyttöjä...). Tää on syrjäinen, hylätyn
oloinen paikan tunnelma.
Heikki: Mut silleen niinku. Kaikki turha raahattu pois.
Puu on kaadettu. Sotii ykiläisiä vastaan. Noi
kumisaappaat on sen kaadettuun puuhun
hirttäytyneen.
Heikki: Vaaramerkkejä joka paikassa. Aggressioita
haistettavissa. Kapinaa. Hätäpoistumisteitä! Varo
putoavia esineitä. Mitä putoavia? Katto! Katto tulee
päälle!?
Niko: Käskymuotoja: Jäät tänne! Kutsu myyjä!
Ykin sielua ei siis löytynyt sinänsä, mutta ainakin
sielu tuoksui todella hyvälle...
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Festian käytävillä oli jäljellä tässä vaiheessa vielä
yksi tutkimaton tanner... Man@gerin kerhohuone.
Uusi ilmoitustaulu herätti ihastusta. Valo johdatti
huoneelle.

Heikki: Tää on jonkun jätkän solukämppä. Niinku
tulis jollekki kaverille kylään!
Jussi: Matala tila
Heikki: Tällainen kotisisustus, niinku jostain Ikean
kuvastosta. ”Näin teet toimivan tilan 14 neliömetrin
kämpästä...”
Jussi: Man@ger on tosi sitoutunut (Katselee
ulkomailta tulleita kortteja seinällä)
Niko: Korteilla näytetään missä on käyty. Taitaa olla
sisäistä kilpailua!
Heikki: Noita ihmisiä ei ole oikeesti edes olemassa...

Jussi: Pieni ja kompakti. Jos olis joku hahmo, niin
tää olis matala ja kantikas.
Niko: Yhdellä sanalla: Tää on plyysi. Vaikka täällä
ei ookaan yhtään plyysiä. Tunnelma on niinku plyysi.
Täällä on 70-luvun vivahteita.
Jussi: Pelkotilakrapulaa nukkumaan tänne
Niko: Valo ulkona johdattaa tänne, mut heti ovella
violetti hahmo roikkuu hirressä...

Jussi: Tuolla kaapissa on luurankoja.
Heikki: Jukka Makkosen ja Matti Nykäsen kuva
seinällä! Niissä on jotain yhteneväisyyttä!
Niko: Saavutusten galleria seinällä.
Heikki: Hall of Fame. Makkonen ja Matti.
Heikki: Vaikka Man@ger ei oo kilta, niin sielu löytyy
Heikki: Täältä on vaan lähdetty käveleen
Jussi: Aamukiireet, tohinalla luennoille...
Heikki: Missä ne käy suihkussa?
Jussi: Postilaatikko. Se on revitty ja tuotu ulkoo tänne
sisälle, omaan utopia-maailmaan.
Heikki: Ulkopuolisten kans kanssakäymistä
vältellään...
Niko: Kiinnostaa vieläkin mitä on lukkojen takana!
Ei mitään paljastavaa täällä!
Heikki: Paitsi Makkosen kuva! J

On aika vaihtaa taloa. Siirrymme aika konemaisesti
konetaloon. Tyttövaltainen kilta TVIK saa
arkkaripojilta kyllä niin sydämelliset ihastelut, että!
Sattumalta Tvikin tytöt askartelevat parhaillaan
vaaleanpunaisia sydämiä ystävänpäiväbileisiinsä.
Tunnelma on lämmin ja vastaanottavainen. Karkkia
tarjoillaan ja toivotetaan tervetulleeksi. Olo on mitä
mainioin!

Heikki: Tyttö-kilta
Jussi: Ässä-paikka!
Heikki: Lähimpänä taivasta
Jussi: Paras sohva
Tvikiläisen mielestä sielu on Kimble. Kontakti-
kimble.
Jussi: Turvapaikka. Voi paeta pahaa maailmaa.
Niko: Helpoin tulla ns. ulkopuolisen (Toimittaja on
samaa mieltä, tyttöenergia on niin iloista, tsirpakkaa
ja aitoa!)
Heikki: Täällä on eniten sielua!
Niko: Pehmeä sielu
Heikki: Lempeä.
Tvikiläinen: Tää on seurallinen paikka. Täällä saa
tilittääkin.
Niko: Tilitys on negatiivista
Jussi: Pakopaikka. Tänne haluaa tulla ehdottomasti
Heikki: ei tyypillinen teknillisen korkeakoulun paikka,
teknillisissä on kovat arvot. Tää on poikkeus hyvässä
mielessä.

Tyttäöenergiaa MIKin kiltahuoneelta?
Sukupuolijakauma on tällä kertaa enemmän
miespuoleisiin päin...

Niko: kokismaatti pitää tosi isoa ääntä. Teollinen
meininki
Heikki: Tehdas-fiilis

Naapurikillan komea viherkasvi... Vaniljapuu?

Managerin kiltahuoneella on häyvähdys 70-lukua

Mikissä pelattiin korttia teollisessa humussa, seksin tihkuessa, ex-
treme-kerhossa!
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Niko: Nahkaa
Heikki: Iso tila, avara. Tosi iso sohvaryhmä.
Niko: Suurin!
Heikki: Oikee sohva-family
Jussi: Varastomainen
Heikki: Mieletön naulakko. Tulee mieleen ala-aste
Niko: Niinku päiväkerhossa!
Jussi: Aikuiset menny...
Niko: Niinku korkeakoulun päiväkerho
Heikki: Lapsiparkki, extreme-kerho
Jussi: Kameravalvonta
Heikki: Pahuuden tyyssija. Täällä oikein tihkuu
seksiä.
Jussi: Aku Ankasta plussaa!
Niko: Korkee kiltahenki
Heikki: Koneellisia ääniä. Tunnetaan yhteyttä.
Niko: Isoveli valvoo (avack-info)
Heikki: Mis niitä nettikameroita on?

Korkiin on hyvä päättää kiltahuone-tour. Paikalla on
kymmenkunta Korkkilaista.
Korkkilaiset huutaa, että koulukirjat piiloon kun
saavumme kiltahuoneelle.

Heikki, Jussi ja Niko Korkin käytävillä. Seinät kaatuu päälle, mutta
onneksi kohta kuullaan Martti Servoa Esson baarissa... Matka siis
kohti Korkia!

Jussi: Martti Servosta pisteitä!
Niko: Perisuomalainen meininki
Jussi: Esson baari meininki
Heikki: Kaurismäki!
Niko: Seesteinen niinku mustavalkofilmi. Tietää, että
on voimakkaat väri.
Jussi: Menee Ykin ohi, viherkasveja on enemmän
kuin yks!
Niko: Liukutila. Todella hömppää tuolla ja varastossa
tiukkaa kamaa. Liukuvärin oloinen
Heikki: Kiva paikka! Naiset tulee kaljakorin kans
vastaan
Heikki: Tamperelaisin kilta. Tosi punainen...
Niko: suomalaisuutta.
Jussi: Teollinen melu
Niko: Ollut pitkään jo käytössä. Ei siloteltu.
Korkilainen: Grossmanin kirja haluttas takas ku se
on vaihtunut uuteen kirjaan

Uupuneina päätimme yli kaksi tuntia kestäneen
kiltahuone-tourin ja joimme kupposen kahvia päivän
päätteeksi.
- Mikä tekee kiltahuoneesta parhaan paikan
levähtää, riehua, muuten vaan olla tai ilmaista
itseään?
- Kyllä ne on ne toiset ihmiset! Ja Läpänheitto!

Toimittaja: Marjo Haataja
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Saapuessani tänne minulla oli monenlaisia
odotuksia. Englantilaiset on kohteliaita.
Englantilaiset ovat rumia. Englannissa sataa aina.
Saavuin tänne syyskuun lopussa, aurinko paistoi ja
ilma oli läkähdyttävän kuuma. Yleensä ottaen
Bournemouthissa eli lounaisrannikolla ilma on
kuitenkin ihan miellyttävä. Vettä ei sada liikaa ja
aurinkokin paistaa aina välillä.

Englantilaista opiskelija-asumista

Olin kuullut kauhujuttuja englantilaisista
opiskelijasoluista. Iloinen yllätys oli kuitenkin tilava
ja kodikas huone. Vielä onnekkaammaksi tunsin
itseni, kun näin muiden asukkaiden koirankopin
kokoiset huoneet. Suihkukin löytyi, ei pelkkä amme,
tosin käsisuihkua ei. Samassa solussa asuu kolme
brittilaista poikaa, yksi irlantilainen tyttö ja kaksi
brittiläistä tyttöä, joista toinen tosin on intialaisesta
maahanmuuttaja perheestä. Kaikki kanssa asujat
ovat 18–19-vuotiaita, uunituoreita vanhempien luota
poismuuttaneita.

Käsitys englantilaisten kohteliaisuudesta muuttui
aika nopeasti. Lähes joka toinen yö herään noin klo
2-3, kun kämppikset tulevat kotiin ja alkavat
kiljumaan, ihan vaan silkasta muiden herättämisen
ilosta. Keittiön pöydät ovat täynnä likaisia astioita,
koulukirjoja, pulloja jne. Jos pöydälle kaatuu juomaa,
niin mitäpä sitä pois pyyhkimään, kuivaahan se
siihen itsestään. Kaiken sotkun keskellä syöminen
voi olla toisinaan hieman epämiellyttävää varsinkin,
jos joku piereskelee tai röyhtäilee vieressä. No
kaikkeen tottuu, niinpä en enää jaksa välittää
mistään sotkuista ja korvatulpat kuuluvat yöpöydän
vakiovarustuksiin.

Suomessa kohteliaisuus käsittää paljolti myös
muiden ihmisten huomioon ottamista, mutta ei täällä.
Kohteliaisuus on vain tapa puhua. Englantilaiset
ihmiset eivät välttämättä ole oikeasti yhtään sen
kohteliaampia, kuin suomalaisetkaan, mutta
englannin kieli vil jelee runsaasti kohteliaita
lausahduksia. On hyvä ymmärtää tämä, tai voi
tuntea itsensä huijatuksi. Valitettavasti monet
ulkomaalaiset kokevat tämän kaksinaamaisuutena,
ja myönnettäköön että niin minäkin. Kaikista
ärsyttävintä on ns. ystävällinen vittuilu, jota ei aina
heti edes ymmärrä. Olen kuitenkin tavannut

oikeastikin oikein mukavia ja ystävällisiä
englantilaisia…

Opiskelu Englannissa

Ylioppilaaksi englantilaiset valmistuvat vuotta
nuorempana kuin Suomessa, niinpä nuorimmat
yliopistoon tulijat voivat olla 17-vuotiaita. Yliopistoon
on helppo päästä ja jos on varaa, niin sinne sitten
mennään. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita ei
näytä juuri kiinnostavan muu kun juhliminen ja
pariutuminen, ei opinnoilla ole niin väliä, mutta raha
kasvaakin ilmeisesti puussa.  Pääsykokeita ei
yleensä ole. Noin 10 vuotta sitten kaikki
ammattikorkeakoulut muutettiin yliopistoiksi, niinpä
yliopistojen tasoerot ovat huimia. Kuitenkin monien
entisten ammattikorkeakoulujen opetus saattaa olla
paljon parempaa ja hyödyllisempää, kun joidenkin
kaavoihin kangistuneiden vanhojen yliopistojen.
Töitä haettaessa enemmän merkkaa kuitenkin
yliopiston arvostettavuus ja listan kärjessä ovat
luonnollisestikin mm. Oxford ja LSE (London School
of Economics).

Lukukausimaksut täällä ovat useimmissa
yliopistoissa huimat 1125 puntaa eli 1643 euroa. (Ei-
EU kansalaisten lukukausimaksu on noin 7000
puntaa.) Valtiolta ei saa tukea, mutta lainaa saa.
Useimmat ovatkin ottaneet lainan. Hämmästyttävän
monilla opiskelijoilla on omat hienot uudet tilavat
autot, ja samalla vuokralla mitä maksan huoneesta
seitsemän hengen solusta saisi Tampereen
keskustasta hienon yksiön. Muutenkin tuntuu, että
se mikä Suomessa maksaa 10 euroa maksaa täällä
10 puntaa (=14,6 euroa). Syksyllä täällä oli useita
mielenosoituksia ympäri maata lukukausimaksuja
vastaan. Monet ovat sitä mieltä, että
lukukaus imaksu t
tulisi kokonaan
poistaa. Aina en edes
kehtaa kertoa, että
opiskelu Suomessa
on ilmaista,
p u h u m a t t a k a a n
mielenosoituksista
o p i n t o t u e n
nostamisen puolesta.
Mister Blairin
vastaus onkin
aiheuttanut aika
paljon kriti ikkiä.
H a l u s i v a t p a
opiskelijat sitä taikka
eivät, niin uuden
l a k i m u u t o k s e n
mukaan vuonna
2006 lukukausimaksut tulevat nousemaan noin 3000
puntaan (=4380 euroa) vuodessa.

Koska viikkotunteja on yleensä vain 10–20, niin osa
britti läisistä opiskelijoista ja suurin osa
kansainvälisistä opiskelijoista on osa-aikatöissä.
Töitä on todella helppo saada. Yliopiston jobshoppiin
tule päivittäin uusia ”haetaan opiskelijoita osa-
aikatöihin” -ilmoituksia. Olin itsekin ennen joulua pari
kuukautta yliopiston kirjastossa töissä ja tarkoitus
on hakea taas töitä hieman keväämmällä.

Opiskelu Bournemouthin yliopistossa

Itse opiskelen vuoden kestävässä
täydennyskoulutusohjelmassa (top-up), jossa
aiemmiksi opinnoiksi kelpasivat TTY:llä suoritetut
80 noppaa. Hommasin paikan täysin itsenäisesti,
joten sitä ei löydy mistään TTY:n vaihtopaikoista.

Terveisiä
Englannista!
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Mikäli hyvin menee, niin valmistun täältä kesällä ja
saan BA-tutkinnon, joka vastaa Suomen kandi- ja
amk-tutkintoa. Koulutusohjelma on nimeltään
”International Business Communication”. Itse pidän
tosi paljon opiskelusta täällä. Alussa oli suoranainen
järkytys, kun saimme tietää, että viikkotunteja on
vain 6. Varsinkin kiinalaisia, joita kurssikavereistani
on 75 %, tämä harmitti, sil lä 7000 punnan
lukukausimaksuilla he haluavat saada vähän
opetustakin. Pelinhenki kuitenkin selvisi kaikille
viimeistään ennen joulua. Itsenäisesti joutuu
tekemään huomattavasti enemmän hommia kun
Suomessa. Joudumme tekemään isoa lopputyötä
koko vuoden mittaan, yksi kurssi on kokonaan
verkkokurssi, välillä pitää palautella isoja esseitä,
jotka vaikuttavat arvosanoihin ja tämän kaiken
lisäksi kaikissa kursseissa on viikkotehtäviä tai
tekstejä joita pitää lukea. Mikäli ei tee jatkuvasti
itsenäisesti hommia, niin deadlinejen lähestyessä
kaikki kaatuu päälle.

Opintoihin kuuluu mm.
kansainvälistä markkinointia,
kansainvälistä viestintää,
akateemista englantia ja kestävää
kehitystä. Kurssillamme on vain 19
opiskelijaa, ja kansainvälisen
markkinoinnin luentoja lukuun
ottamatta olemme aina vain oman
ryhmän kanssa. Joka kurssiin kuuluu
tunnin luento ja tunnin harjoitus.
Niillä ei aina tosin ole niin selvää
eroa. Vuorovaikutusta opettajien
kanssa on huomattavasti enemmän
TTY:llä. Lisäksi opettajat oikeasti
haluavat, että opiskelijat oppivat ja
läpäisevät kursseja. Opettajat
yrittävät aina valita esimerkiksi
harjoituksiksi kaikista
mielenkiintoisimpia tehtäviä, koska
he ovat sitä mieltä, että silloin kun
opiskelijat ovat kiinnostuneita, niin
he myös oppivat paremmin. Lisäksi
luennot ovat yleensä ottaen todella
kiinnostavia ja sisältävät runsaasti
mielenkiintoisia esimerkkejä tosi
elämästä. Bournemouthin yliopisto
on melko moderni yliopisto kaikessa suhteessa,
mutta myös ilmapiiri on rento ja opettajia puhutellaan
etunimeltä. Yliopistolla on oma lehti, radiokanava
ja tv-kanava.

Kaverit
Kaikki kurssilaiseni ovat kansainvälisiä opiskelijoita,
suurin osa kiinalaisia. Itse asiassa kaikki kaverini
muutkin, kuin omalta kurssiltani ovat kansainvälisiä
opiskelijoita. Ennen tänne tuloa ajattelin, että
haluaisin mielelläni englantilaisia kavereita, koska
englantiin, englannin kieleen ja englantilaisuuteen
tulin tänne tutustumaan, mutta yksinkertaisesti en
vain ole ystävystynyt oikein englantilaisten kanssa.
Sen sijaan olen tutustunut tosi ihaniin ihmisiin jotka
ovat lähtöisin ympäri maailmaa, Kiinasta, Chilestä,
Kolumbiasta, Espanjasta, Ranskasta, Intiasta,
Botswanasta, Saksasta jne... Ja voinpa sanoa, että
en tunne mitään tarvetta vaihtaa kansainvälistä
kaveripiiriäni brittiläiseen. Kaikista parasta täällä on
nimenomaan se, että olen saanut kavereita ympäri
maailmaa.

Ja lopuksi…
Elämä ei aina ole helppoa kun on kaukana kotoa.
Kokonaista yhdeksää kuukautta, mitä tulen täällä

kokonaisuudessaan viettämään, ei jatkuvasti vaan
voi elää pitäen hauskaa ja nauttien. Mutta yleensä
ottaen täällä on ollut kivaa, opettavaista ja tämä on
tähänastisen elämäni hienoin kokemus. Suosittelen
lämpimästi kaikille vaihtoon lähtöä, ja kannattaa
lähteä mieluummin lukuvuodeksi kuin lukukaudeksi,
sillä sopeutuminen ja tottuminen ottaa yleensä
aikansa, eikä ole kiva lähteä pois juuri kun on alkanut
olla kivempaa kuin koskaan.

Ei sitä voi selittää, se pitää kokea!!

Yöelämää
Britti läinen yöelämä on mielenkiintoista.
Liioittelematta, meno on suoraan kuin ”vetelehtijät”
TV-sarjasta. Täällä vedetään kännit ihan niin kuin
Suomessakin. Musiikki on sairaan kovalla pubeissa
ja yökerhoissa. Itse joudun pitämään aina
yökerhoissa korvatulppia. Brittiläisten nuorten
naisten pukeutuminen niin baareissa kun muuallakin
on suomalaisin silmin katsottuna rivoa ja halpaa,
mutta ”englantilaiset miehet tykkäävät siitä”…
Clubeissa näkee melko nopeaa toimintaa. Sekä
naisten että miesten käyttäytyminen baarissa on
melko suorasukaista. Joka paikassa varoitellaan
naisia jättämästä drinkkejä vahtimatta, sillä
tainnutustipparaiskauksien määrä on viime vuosia
noussut hälyttävästi. Vaikka Bournemouth onkin vain
noin Tampereen kokoinen kaupunki ja
englantilaisessa mittakaavassa rauhallinen ja
turvallinen, niin öisin ei missään tapauksessa
kannata naisten lähteä yksin kävelemään baarista
kotiin.

Toimittaja: Tiina Lappalainen
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Facts

Name: Oscar Dedehayir
Age: 28 years
Place of birth: Istanbul, Turkey
Occupation: Industrial Management
student at TUT

Short intro
Oscar Dedehayir is a student whom I met last
fall. He’s been travelling and is at the moment
studying here in our University. Before that
he got a University degree from Australia and
saw whole Asia in backpacking. But let’s hear
what he has to say.

About studies
I’m Bachelor of Science in Mechanical
Engineering from the University of
Melbourne, Australia. Last fall I started
studying in TUT, my goal is to get Master’s
degree within two years. I’m also studying
finnish and hoping to be able to speak it
someday. Actually turkish helps me, because
the grammar has similarities.

Snow is nice
After living in some hotter countries I really
like the snow here in Finland. My hobbies
include ice skating, snowboarding and ice

International Student at TUT

hockey. I have also tried winter swimming in
January.

Looking for the right bus in Bangkok
In Thailand it’s common for people to answer
yes to every question. Here’s one
conversation that took place in Bangkok while
looking for the right bus in the busterminal..

Oscar: Hello, does this bus go to
Shukotai (city in the North)?

Bus worker: Yes
Hmm.. perhaps he didn’t understand me, let’s
try something else

Oscar: Does this bus go to Pattaya
(city in the south)?

Bus worker: Yes
Hmm.. I guess he’s not understanding me..

Oscar: Does this bus go to Australia?
Bus worker: Yes
Oscar: Ookey.. thanks..

Being abroad opens one’s eyes
I think that Finns are quite lucky, because they
have the opportunity to travel. With just few
euros you can live like a king in Thailand. It’s
also a confidence and character building
experience to visit different cultures. After
seeing how some nations live in harsh
environments you start to appreciate your
own country more.

Toimittaja: Jarno Rantanen
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Jonottaminen on itse asiassa
materiaalinhallintaa

Viime aikoina monet tahot aina kokemuksen
karttamista fukseista ammattimaisiin päätoimittajiin
ovat harmitelleet jonottamisen kauheutta
ymmärtämättä sen todellista kauneutta. Vaikka totta
onkin, että opinahjomme arkipäivä sisältää
monenmoista odotustilannetta epäsäännöllisissä ja
joskus jopa säännönmukaisemmissa pitkissä
layouteissa, on muistettava, ettei annettava
luennointi kuitenkaan luista vastuustaan edes tämän
harmittavan rutiinin kohdalla. ITSE ASIASSA, oli
sitten kyse prujumyynnistä tai ruokailusta,
jonottamisessa on aina kyse tietotaidon sektorista,
jota leikkisästi kutsun materiaalinhallinnaksi.

Jonotuksessahan on kyse eteenpäin ajoitetusta
imuohjauksen alaisesta logistiikkaketjusta.
Jonottamisen suurin ongelma on kuitenkin sisäisten
asetusaikojen aiheuttama pitkä läpimenoaika.
Tämän lisäksi jonottaja joutuu mentaalisen
epäkuranttiusriskin  alaiseksi. Koska
materiaalinhallinnan tavoitteena on halutun
palvelutason ylläpito (=oma etu) ja
kokonaiskustannusten minimointi, valveutuneen
opiskelijan on syytä ymmärtää kohtuullinen määrä
käsitejargonia ja edelleen pystyttävä käyttämään
yleisimpiä metodeja.

FIFO (First In, First Out) on järjestelmänä mitä
orjamaisimmin käytetty ja tunnetusti
yhteiskunnallisesti korrekti. Sen avulla yksittäinen
jonottaja ei kuitenkaan saavuta tarvitsemaansa
merkitsevää kilpailuetua, vaan pakotetaan osaksi
lammasmaisen funktionaalista koneistoa. Ja kuten
jokainen tietää, tämä ei ole tahdikasta
anarkistisessa mielessä. Väitteet siitä, että ryhmän
etu olisi tosiasiassa myös yksilön etu ovat silkkaa
humanismia. FIFO:a siis tulisi välttää yhtä lailla kuin
suomalaista biotekniikkayritystä!

LIFO (Last In, First Out) voittaa FIFO:n
prioriteettiperiaatteillaan. LIFO:a käyttävä yksilö
optimoi oman ajankäyttönsä ohittamalla sisäisen
mallin, jonka mukaan ketjussa edetään hierarkkisesti
saapumisaikojen mukaisessa järjestyksessä.
Käytännössä tämän arvoa tuottamattoman osuuden
ohittaminen tapahtuu puskuroinnilla.
Puskuroinnillahan voidaan tarkoittaa sukupuolesta
riippuen joko kyynärpäitä tai muita fyysisiä avuja.
Joka tapauksessa oikeaoppinen puskurointi
mahdollistaa aina jonon kärkeen siirtymisen,
tapahtui se sitten fyysisen väittelyn tai perusviettien
manipuloinnin kautta.

Kaksilaatikkomallilla tarkoitetaan yhtä
tilauspisteohjauksen muotoa. Malli soveltuu
useimpiin tuotantovaiheisiin, mutta vaatii edellistä
metodia enemmän valmistautumista. Käytännössä
jonottaja perustaa tuotantoketjuun oman
rinnakkaisen loppupään solunsa. Esimerkkinä
mainittakoon valveutunut opiskelija, joka tuo
prujumyyntipaikalle oman pahvilaatikkonsa
uskotellen FIFO-jonottajil le toimivansa
vaihtoehtoisena palveluntarjoajana. Empiirisesti

todistetusti herkkäuskoisimmat siirtyvät välittömästi
pois todellisen vaihdantatalouden piiristä, täten
mahdollistaen valveutuneen opiskelijan
sidosryhmien jäsenten siirtymisen lähemmäs
varsinaista transaktiota.

Automaatio on ammattilaisen ratkaisu
jonottamisdilemmaan. Se vähentää huomattavasti
prosessissa tapahtuvia epäsäännöllisyyksiä ja
virheitä. Järjestämällä keskeytymätön tuotanto
vähäisellä valvonnalla, tai jopa kokonaan ilman
ihmisen valvontaa, voidaan parhaimmillaan
saavuttaa strateginen ja rakenteellinen
joustavuus. Käytännössä metodilla tarkoitetaan
yhteistoiminnallista kaupankäyntiä (collaborative
commerce), jossa sisäpiirin toimija tuo jonotettavan
tuotteen automaattisesti valveutuneen opiskelijan
saataville. Eduistaan huolimatta automaatioon liittyy
problematiikkaa, jonka sisältö voidaan jakaa kahteen
alaluokkaan. Ensinnäkin sen käyttö rajoittuu
tyypillisesti vain prujuihin ja pääsylippuihin. Toiseksi
se vaatii suhteita sisäpiirin toimijoihin, jotka
mielellään raskauttavat järjestelyä giri-velalla.

Low-level coding etenee LIFO-metodin kanssa
samassa dimensiossa kuuluen olennaisena osana
MRP-järjestelmää. Yksinkertaisimmillaan termi
tarkoittaa numeroa, joka ilmoittaa alimman
tuotantorakenteen tason, jolla kyseinen
komponentti  esiintyy missä tahansa
tuoterakenteessa. Toisin sanoen valveutunut
opiskelija etuilee kehittämällään/suunnittelemallaan/
varastamallaan jonotusnumerolla. Kuten aina
kleptomanian ja patologisen valehtelun kohdalla,
myös tässä tapauksessa kyse on riskipääoman
(=oman terveyden) sijoittamisesta. Toisaalta,
taitava markkinoija kykenee keräämään suuria
voittoja jopa tilanteissa, joissa imuohjaus tapahtuu
konventionaalisemmilla tavoilla.

Kanban on viimeinen, muttei missään nimessä
vähäisin käsiteltävistä metodeista. Kanban-
järjestelmän implementointi on kuitenkin
monimutkainen prosessi, jonka suorittaminen vaatii
monen muuttujan ymmärtämistä ja harkintaa.
Kanbanien määrä ja kiertotiheys suhteessa
tuotantoerän suuruuteen on syytä ymmärtää, jos
haluaa käyttää kanbania yhtä tehokkaasti kuin
Toyota. Sana kanban on japania, ja sen voidaan
kimurantista monimerkityksellisyydestään
huolimatta katsoa tarkoittavan samaa kuin suomen
kielen sana ”anteeksi”. Valveutunut opiskelija siis
lävistää jonon tönien jokaista edellään ollutta yksilöä
hokien edetessään mantranomaisesti:
 ”Kanban… Kanban… KANBAN!”.
Tällöin on muistettava pakonomainen nyökyttely ja
joviaalin nöyristelevä hymynkare yhdistettynä
säälittävään koiranpennun katseeseen. Kanban
toimii yksinkertaisuutensa vuoksi aina, ja
japanilaiseen tapaan se antaa käyttäjälleen
mahdollisuuden olla kohtelias ja loukkaava
samanaikaisesti.

IN FACT eli ITSE ASIASSA

Toimittaja: Sami Pekkola
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Indecsin kaksikymmentähenkinen excursioryhmä
nousi Helsinkiin lähtevään InterCity-junaan
varhaisena torstaiaamuna 4.12.2003. Yritysvastaava
Teemu Rautiainen oli yllättäen sairastunut, joten
vetovastuuseen pääsi ESTIEM-vastaava Thomas
Mathews, joka jo TIMES-kilpailun tiimoilta oli ollut
yhteydessä BCG:lle. Junamatka Helsinkiin sujui
leppoisan nopeasti useimpien vasta heräillessä.
Tosin pienehkö kuppikunta jo viritteli sanaista
arkkuaan konsulttivierailua varten. Rautatieasemalta
suunnistettiin BCG:n Etelä-Esplanadilla sijaitsevaan
toimistohuoneistoon.

BOSTON CONSULTING GROUP

Ryhmän otti vastaan rekrytointipäällikkö Riikka
Hägg, joka ohjasi vierailijat neuvotteluhuoneeseen
nauttimaan tarjoilusta. Pian paikalle saapuivat
konsultti-isännät Markku Multamäki ja Mikko
Nieminen, joka on valmistunut (mm.) TTY:n
tuotantotalouden koulutusohjelmasta. He esittelivät
kaksi casea oikeiden toimeksiantojen pohjalta:
ensimmäisessä parannettiin asiakasyrityksen
hinnoittelua ja toinen käsitteli strategisen due
diligencen (seikkaperäinen yritysanalyysi)
suorittamista yritysoston kohteesta. Jälkimmäisessä
tuli tutuksi kaikille uusi käsite datahuone, joka on
investointipankin myytävälle yritykselle kohdistama
tila, jossa on lähes kaikki yritykseen liittyvät
dokumentit. Halukkaat ostajatahot päästetään sinne
rajatuksi ajaksi (esim. päivä) muistiinpanovälineinä
kynä ja paperi. Paikkana se ei ollut kuulemma ihan
mukavimmasta päästä.

BCG:ssa uralla eteneminen on taattua 1-3 vuoden
välein, kunhan suorituskyky on erinomainen. Tästä
ja organisaation pyramidimuodosta seuraa
väkisinkin se, että joidenkin on ennen 3. eli
projektijohtajan tason saavuttamista lähdettävä
muualle. Tosin työllistyminen ei ole ongelma, sillä
työnantajat isäntiemme mukaan arvostavat BCG:lla
saatua laajaa kokemusta lukuisista aihealueista.
Perinteisesti palkkauksestakin kysyttiin, mutta
vastaukseksi saatiin perinteinen “riittävän hyvä”.
Mutta eihän Rolls Roycekaan ilmoita autojensa
hevosvoimamääriä... Hyvästä kompensaatiosta
huolimatta työtä kuitenkin tehdään muista kuin
rahallisista syistä. Jossain vaiheessa myös nuorempi
konsultti, Otaniemen fyysikko Timo piipahti
esittäytymään. Fyysikkoa vieraat pitivät aluksi
hieman outona lintuna konsulttitoimistossa, mutta
heitä on BCG:lla jopa 50 % teknillisen koulutuksen
omaavista! Hyväksi selitykseksi kuitenkin ilmeni
teknillisen fysiikan koulutusohjelman yllättävä
pääainevaihtoehto yritysstrategia!

HEX ELI HELSINGIN PÖRSSI

Lähistöllä sijaitsevassa pörssissä ryhmän otti
vastaan adviser Jyrki Ikonen. Hän aloitti kertomalla
yleisiä asioita kaupankäynnistä Helsingin pörssistä

ja Tukholman pörssin kanssa integroidusta OMHEX-
markkinasta. Esitelmän jälkimmäinen osa koostui
indeksi- ja hyödykewarranteista.

Helsingin pörssin 12/2000 avatulla
warranttimarkkinalla on listattuna yhteensä 210 osto-
(125) ja myyntiwarranttia (85), joiden liikkeellelaskijat
toimivat myös markkinatakaajina, jotta warrantteja
voi aina myydä tai ostaa. Warrantithan antavat
oikeuden kohde-etuuden vastaanottamiseen tai
positiiviseen nettoarvoon, joten ne vastaavat
taloudelliselta sisällöltään optiota. Warrantin arvo
määräytyy luonnollisesti sen kohteena olevan
etuuden perusteella. Kohde-etuus voi olla osake,
indeksi, valuutta tai muu määritelty tunnusluku.
Kaupankäynti warranteilla tapahtuu kuten
osakkeillakin. Warranttien liikkeellelaskijat ovat
tyypill isesti pankkiiri l i ikkeitä, pankkeja tai
finanssitaloja.

Indeksiwarranteilla on monia etuja:
· Mahdollisuus tavoitella korkeampia tuottoja

kuin suoralla indeksisijoituksella (esim.
indeksirahasto)

· Mahdollisuus sijoittaa hajautettuun
osakekoriin pienellä pääomalla

· Mahdollisuus spekuloida tulevalla
markkinakehityksellä

· Mahdollisuus saada tuottoja nousevilla ja
laskevilla kursseilla

· Mahdollisuus suojata osakepositio laskevia
kursseja vastaan

· Pienempi sidottu pääoma
· Jatkuva likviditeetti (markkinatakaus)
· Kokonaissijoituksen riskiprofiilin säätely
· 3:n kuukauden sisäpiirisääntö ei koske

indeksiwarrantteja

...ja muutamia haittoja:
· Mahdollista menettää osa tai kokonaan

sijoitettu pääoma
· Mikäli kohde-etuus noteerattu ulkomaan

valuutassa ->  kurssiriski
· Huomattavasti korkeampi riskitaso kuin

suoralla indeksisijoituksella

Jos omaa näkemyksen nousevasta kurssista tai
markkinasta, tulee hankkia ostowarrantteja.
Vastaavasti tulee ostaa myyntiwarrantteja, jos
olettaa kurssin tai markkinan laskevan. Eli ei muuta
kuin opintolainaa nostamaan. Tupla tai kuitti!

Toimittaja: Juhana Vaurio

Konsultointia ja keinottelua

BCG- ja HEX-excursiot Helsingissä
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Pari viikkoa sitten maanantaina julkisuuteen tuli tieto
Soneran viimeisimmistä sähköpostiongelmista. Osa
Soneran sähköpostiasiakkaista on viime aikoina
saanut viestejä, joiden mukaan kovalevytila
postilaatikosta echelon@sonera.inet.fi on loppunut.
Jos echelon ei kuulosta tutulta, niin tässä yksi
mahdollinen tarkoitus: nimellä Echelon tunnetaan
nimittäin monikansallinen USA:n johtama
vakoilujärjestelmä, jolla väitetään pystyttävän
vakoilemaan lähes mitä tahansa viestijärjestelmää.

Echelonin syntyi toisen maailmansodan lopussa, kun
usko ihmisen rauhanomaisuuteen ja kykyyn elää
rinnakkain erilaisten kulttuurien kanssa oli lähes
kadonnut. Maailma oli kriisissä – kuinka estää
vastaavat suursodat tulevaisuudessa?
Liittoutuneiden ydinjoukon vastaus oli Echelon,
tiedustelujärjestelmä, jonka oli muun muassa määrä
varoittaa maailman mahteja nousevista
kriisipesäkkeistä ja siten ennaltaehkäistä konflikteja.

Viimeiset vuosikymmenet Echelon on ollut lähinnä
hauska kauhukuva, ufojen ja muiden
paranormaalien ilmiöiden kaltainen scifi-satu, josta
puhutaan kahvikupin tai oluen äärellä läheisessä
kapakassa. Virallisia tietoja tällaisesta järjestelmästä
on ollut saatavilla hyvin niukasti.

Vuonna 2000 Echelonin olemassaolosta kuitenkin
kiinnostuttiin Euroopan unionissa ja sitä tutkimaan
perustettiin valiokunta. Valiokunta päätyi siihen
tulokseen, että ”maailmanlaajuisen viestinnän
sieppausjärjestelmän, jonka toimintaan osallistuvat
Yhdysvallat, Yhdistynyt Kuningaskunta, Kanada,
Australia ja Uusi-Seelanti UKUSA-sopimuksen
alaisuudessa, olemassaolosta ei ole enää epäilystä.”
Kertaheitolla Echelon muuttui Juhan Af Granin
muotisanasta kylmäksi todellisuudeksi.

Talouden opiskelijalle Echelonista tekee
kiinnostavan siihen liittyvät merkittävät taloudelliset

kysymykset, sillä EU-raportin mukaan ”Yhdysvaltain
teollisuus ansaitsisi jopa 7 miljardia sopimustenteon
yhteydessä.” Käytännössä tämä siis tarkoittaisi, että
esimerkiksi tarjouskilpailujen yhteydessä jenkkifirma
tietäisi etukäteen muiden tarjoukset ja pystyisi siten
antamaan itselleen edullisimman tarjouksen.

Suomen kaltaisessa maassa Echelonin ja muun
vakoilun taloudelliset merkitykset korostuvat etenkin
PK-sektorilla. Tietoturvallisuuteen panostamista ei
nähdä kriittisenä kilpailuetuna ja sen lisäksi luotetaan
liikaa ihmisiin. Vaikka firmalla olisi maailman parhaat
palomuurit ja tekniset järjestelmät, eivät ne sulje
kehityspäällikön suuta kahdentoista kolmosoluen
jälkeen – tietoturva vaatii kokonaisvaltaisia
ratkaisuja.

Teknisten vakoiluratkaisujen merkitystä ei
kuitenkaan pidä vähätellä: esimerkiksi useissa
amerikkalaisissa ohjelmistoissa, kuten Lotus Notes-
tietokantaohjelmassa on tehty takaportti NSA:lle,
Yhdysvaltain puolustusministeriön alaiselle
tiedusteluelimelle. Skeptisimmät epäilevät
samankaltaisia ominaisuuksia löytyvän myös
Microsoftin tuotteista. Lähes kaikkea viestiliikennettä
on mahdollista kuunnella, joskin se ei kaikissa
tapauksissa ole järkevää.

Soneran sähköpostiongelmien perusteella joku voisi
väittää, että Sonera lähettää kaikista
sähköpostiviesteistä kopiot monikansalliselle
vakoilujärjestelmälle Echelonille. Vaikka asia ei
luultavasti näin olekaan, on meidän tulevien diplomi-
insinöörien syytä pitää silmät auki ja mieli avoimena.
Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka se naapurin
huoltomies Reino Martikainen olisikin rahan perässä
juokseva kilpailijan vakoilija.

Jukka A:n latvasta

Isoveli valvoo - niin myös

Sonera?

 Jukka Aho
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AURINKO
Kesä, nurmikon tuoksu,
rusketus. Toimiston
vastakohta.

BAARI
Ei enää.

BINGO
Ei vielä.

CBR
Honda CBR 1000. Mukava ja
luotettava ratsu. Uusia
paikkoja, maisemia ja
puutunut perse.

D-MITOITUS
Sopivasti solakka.

DEAD-LINE
Driving force.

HIRVI
Viekas otus, joka ani harvoin
suostuu ammuttavaksi.

KARHU
Maukas otus, jonka
saalistaminen marketeista on
huomattavasti hirveä
helpompaa. Liikkuu 24
yksilön parvissa ja tekee
kuuden yksilön pentueita.

A

B

C

D

H

K

Elämän aakkosia: Jukka Annala

Tällä kertaa esittelyvuorossa on laboratorioinsinööri Jukka Annala teollisuustalouden laitokselta. Useimmat
tuntevat hänet laatujohtamisen kursseilta. Herra Annala on pidetty ja osaava luennoitsija, jonka opetustyylissä
yhdistyvät sopivassa suhteessa huumori ja raudanluja ammattitaito. Huumorin pilkahdusta on nähtävissä
myös hänen laatimissaan elämän aakkosissa. Lue ja nauti!



23

KISSA
Riiviö, raavinta, tuholainen.
Kehräys, anteeksianto.

MOOTTORIPYÖRÄ
Tehokas lääke vanhenemista
vastaan.

NUOTIO
Makkaranpaistoväline.
Lumoutunut tuijotus.

ONNI
Oma tupa ja takka, akka ja
perhe. Omat “tärkeät” jutut
mausteeksi.

PARTURI
Yhä harvemmin tarvittu
hyödyke. Puoleen hintaan
pyytämättä jo kahden vuoden
ajan.

RAHA
Väline tehdä kivoja juttuja.
Riittävässä määrin
välttämättömyys,
runsaanakaan ei takaa
onnea.

SAUNA
Suomalaisuus.Välttämättömyys.

SIIVIKKALA
Myös Tampere kuuluu
Siivikkalan talousalueeseen.

TIIA JA TARU, “TYTÖT”
Valloittavat hurmurit, jotka
käytännössä saavat mitä
ikinä keksivät pyytää. Myös
vaimo Tuija on ihan kiva.

TTY, TEOLLISUUSTALOUDEN
LAITOS, TYÖ
Positiivinen mielleyhtymä.

VESI JA VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
Tuli sitten tällainenkin
harrastus hankituksi.

WHISKY, WHISKEY
IRLANTILAISITTAIN
Nautinto. Viisaita ajatuksia.
Luonteenheikkous.
Valmominen. Juopottelu.
Katumus.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
Siivikkalan osa.

YSTÄVÄT
Onneksi oma ajankäyttö ei
ole vielä ehtinyt tuhota
kaikkia ystävyyssuhteita.

Jukka Annala
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Opintoputken ohella lähiaikoina pinnalla ollut aihe
on tutkintouudistus. Paljon siitä puhutaan, mutta
rohkenisinpa väittää, ettei monikaan edes oikein
tiedä mistä on kyse. En minäkään sitä tiennyt, ennen
kuin kävimme yhdessä hallitustovereideni kanssa
tuotantotalouden osaston johtajan, Markku Pirjetän,
pitämässä palaverissa. Siellä meille tätä kyseistä
asiaa valotti hieman tutkija Katja Pesonen.

Kuten varmasti kaikki tietävät, EU-maiden
tutkintorakennetta halutaan yhdenmukaistaa, jolloin
meidänkin tutkintoomme halutaan lisätä kandidaatin
tutkinto. Tällöin kandidaatin tutkinto olisi 180
opintopisteen (op) laajuinen, mikä tarkoittaisi
opintoviikkoina (ov) n. 100 ov. Tämän jälkeen on
kaavailtu 150 op:n DI-tutkintoa. Kuitenkin nämä
kaikki suunnitelmat ovat vielä ainoastaan esityksiä.
Mitään ei siis vielä ole päätetty, ja ainoa varma asia
taitakin olla vai se, että tutkinto uudistuu. Tämä
antaakin opiskelijoille itselleen mahdollisuuden
vaikuttaa tulevaan tutkintoon. Päätöksiä kuitenkin
tapahtuu koko ajan, joten jos sinulta löytyy
halukkuutta vaikuttaa tulevien teekkareiden
opintoihin, sinun tulisi alkaa toimia. Sitä paitsi et voi
olla aivan varma, etteikö uudistus koskisi myös
itseäsi.

Kandidaatin tutkinto koostuu yhteisistä ja
koulutusohjelmakohtaisista perusopinnoista,
yhteensä 110 op. Tämän jälkeen opiskellaan 50 op
aineopintoja, 12 op vapaasti valittavia opintoja sekä
tehdään 8 op:n laajuinen kandidaatintyö.
Perusopinnot sisältävät nimensä mukaisesti
matematiikkaa, fysiikkaa ja muita nykyisenkin
tutkintomme alkutaipaleella olevia kursseja.
Aineopinnot puolestaan ovat koulutusohjelman
määrittelemiä aineopintokokonaisuuksia. Näistä
opinnoista tulee DI-tutkintovaiheessa joko
sivuaineita tai laaja pääaine.

DI-tutkintoon kuuluu kaksi eri etenemisvaihtoehtoa:
yhden pitkän pääaineen ja kahden lyhyen aineen
tutkinto ja kahden pitkän pääaineen vaihtoehdot.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa kandidaattivaiheen
opinnoista tulee lyhyt aine ja lisäksi luetaan pääaine
ja lyhyempi sivuaine. Jälkimmäisessä
vaihtoehdossa luetaan kandidaatin tutkinnon lisäksi
vain yksi pääainevaihtoehto. Näitä ”opintopolkuja”
ennen on kuitenkin koulutusohjelmakohtaisten
perus- ja aineopintojen kokonaisuus. Itse diplomityön
laajuus on 30 op.

Itse tutkinnon koulumaisuudesta ei ole vielä tehty
päätöksiä. On mahdollista, että kokonaisuudet
rakentuvat pienistä ”palkeista” tai moduuleista. DI-
tutkinnosta ei haluttaisi tehdä liian koulumaista, vaan
tavoitteena on säilyttää nykyisen kaltainen melko
vapaasti koottava tutkinto. Tällä hetkellä suurin
kädenvääntö lieneekin tutkinnon pituudessa. Lähes
kaikki muut yliopistotutkinnot ovat laajuudeltaan 300
op, mutta DI-tutkinnosta on esitetty 330 op:n

laajuista. Onhan nykyinenkin DI-tutkinto laajempi
kuin suurin osa yliopistotutkinnoista.

Mitä etuja tällainen järjestely sitten tuo? Ainakin se
yhtenäistää kaikkia yliopistotutkintoja siinä mielessä,
että yhteisillä opintosuoritusyksiköillä saadaan yhtä
laajat tutkinnot eri maissa. Toisaalta, miten voidaan
olla varmoja siitä, että joka EU-maassa 1 op on
saman verran opiskelua? Nykyinen opintoviikkokin
tuntuu olevan melko häilyvä käsite. Lisäksi on
esitetty että kaikille samanlaisella tutkintorakenteella
on helpompi lähteä maasta toiseen opiskelemaan.
Tämä etu on melko kyseenalainen, sillä eihän
kaikissa maissa ole läheskään sama opetuksen taso,
ja eri maissa eri oppiaineiden painotus poikkeaa
suuresti. Myös opetusmetodeissa on paljon
vaihtelua; jossain painotetaan kirjojen ulkoa
opettelua ja toisaalla taas erilaisten harjoitustöiden
kautta oppimista.

Eniten kuitenkin Suomessa tätä asiaa ajetaan jälleen
kerran opintojen tehokkuus tavoitteena. Uutta
tutkintojärjestelyä pidetään hyvänä asiana siksi, että
näin saataisiin opiskelijat suorittamaan edes jokin
tutkinto. Näin eliminoitaisiin suuri määrä opintonsa
keskeyttäviä opiskelijoita, sillä nyt lyhyemmällä
opiskelulla olisi mahdollista saada suppeampi
tutkinto. Opiskelijaan käytetyt eurot eivät siis menisi
hukkaan, kun hänellä olisi jonkinlainen
pätevyystodistus taskussaan. Toisaalta voidaan
miettiä, mitä iloa on tekniikan kandidaatin
tutkinnosta, kun meillä on
ammattikorkeakouluinsinöörejäkin.

Entäpä mitä uhkia näkyy tutkintouudistuksessa? Yksi
miettimisen aihe voisi olla se, miten saadaan DI-
tutkinnosta riittävän viehättävä, jotta kandidaatin
tutkintoon ei niin moni lopettaisi opiskeluaan. Kuten
jo aiemmin todettiin, meillä valmistuu
ammattikorkeakouluista kasapäin insinöörejä, jotka
ovat ehkä jopa pätevämpiä tekniikan alalla kuin
teknillisistä yliopistoista valmistuneet kandidaatit.
Ainakin he ovat opiskelleet muutakin kuin
matematiikka ja fysiikkaa ja tehneet fysiikantöitä.

Toinen opiskelijan kannalta uhkakuva voi muodostua
tutkintoon haettaessa. Mikäli tutkintouudistuksessa
päätetään, että opiskelijat hakevat yliopistoihin ensin
suorittamaan vain kandidaatin tutkintoa, tulee DI-
vaiheeseen siirryttäessä kova kilpailu suosituimmille
aloille pääsystä. Toisin sanoen et voi mennä
takuuseen siitä, että pääset lukemaan esimerkiksi
tuotantotaloutta (joka perinteisesti on ollut yksi
suosituimmista) DI-tutkintovaiheessa, vaikka
olisitkin sitä lukenut kandidaatiksi asti. On nimittäin
esitetty, että mahdollisuus koulutusohjelman
vaihtoon tulee tapahtumaan kandidaatti- ja DI-
vaiheen välissä. Pahimmassa tapauksessa tällainen
järjestely voisi tarkoittaa sitä, että opintomenestys
kandidaatintutkinnossa takaisi parhaille jatkopaikan
haluamiinsa koulutusohjelmiin, mikä luonnollisesti

Mikä ihmeen tutkintouudistus?
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aiheuttaisi opiskelijoil le paineita menestyä
kandidaattivaiheessa. Tällöin eivät ehkä
fuksipalleroisetkaan saisi rellestää ensimmäisenä
opiskeluvuotenaan ja kasvaa rauhassa
teekkareiksi… Sanottakoon kuitenkin lohdutuksen
sanoiksi se, että Markku Pirjetä ei uskonut näin
käyvän, vaan opiskelijat otettaisiin opiskelemaan
suoraan koko DI-tutkintoa.

Paljon on vielä suunnitelmia kesken ja asioita
ratkaisematta koskien uutta tutkintoa. Näitä
kysymyksiä ihmiset pohtivat niin yksin kuin ryhmissä
sekä päätoimisesti että kahvilan pöydässä luentojen
väleillä. Yksi asia on kuitenkin varmaa: valtion
päättäjät eivät varmasti tiedä mikä itse opiskelijoille
olisi parasta (kuten voi huomata tukikuukausien
vähentämisaikeista). Joko he eivät itse ole ikinä

opiskelleet yliopistossa tai sitten he ovat jo ehtineet
unohtaa millaista se oli. Siksi meidän tulisikin antaa
vinkkiä heille siitä, mitä asioita me koemme hyviksi.
Älkää siis epäröikö vaikuttaa. Tietoa
tutkintouudistuksesta löytyy tutkan opettajanhuone-
sivuilta. Linkki sinne löytyy myös havista.
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Tiistaina 20.1. kisattiin jälleen
Indecsin kyykkäherruudesta: Team C
ja Team A palkinnoille

Vaikka pakkanen kiristeli hampaitaan, saapui TTY:n
takaparkkiin 13 joukkuetta metsästämään itselleen
kahta Indecsin kustantamaa mm-kyykkä paikkaa.
Man@gerin karsinta oli samaan aikaan, joten
Teekkarisaunalle siirryttiin nauttimaan kevätperiodin
avajaissaunasta yhdessä heidän ja vieraisille
kutsutun Telen kanssa.

Joukkueet pelasivat yhdessä sarjassa, mutta ne oli
nimellisesti jaettu fukseihin ja muihin, jotta toinen
mm-kyykkäpaikoista voitaisiin antaa sarjan
voittajalle ja toinen parhaalle fuksitiimille. Vanhoille
konkareille kävi kuitenkin uhoamisesta huolimatta
hyvinkin nolosti ja finaaliin tiensä taisteli kaksi
fuksijoukkuetta, joista siis molemmat pääsivät 14.
helmikuuta jatkamaan kyykkäuraansa.

Enää eivät ole fuksitkaan fukseja

Karsinnan voittaneen Team C:n fuksipitoisuus on
vähintäänkin kyseenalaista. Ensimmäisessä pelissä
joukkueen karttuja viskoivat fuksit Jukka Aho, Atte
Aitkoski, Timo S. ja Ilkka J., mutta viimeistään
finaalipelissä Timo ja Ilkka olivat korvautuneet Venla
Heikelällä, Maija Järvellä ja Mikko Kuitusella, joita
ei hyvällä tahdollakaan voi laskea fuksipalleroisiksi.

Toiseksi tulleeseen ja ilman muuta parhaaseen
fuksijoukkueeseen Team A:han kuuluivat Mikko
Hakola (tiimin aloitusheittäjä ja hutunkeittäjä),
Pekka Paaskunta (suurin osumatodennäköisyys),
Juha Pietilä (meidän vasuri nyrkki) ja Arvi
Väänänen (no, niin no). Kommentit Arvilta.

Onnittelut voittajille ja sydämellinen kiitos kaikille
tuomaria lahjoneille!

Kyykkäuutisia

Toimittaja: Marika Klinga

Toimittaja: Emilia Mattila
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Eikö teitä ihmisiä ikinä riso se, miten joskus
helpostakin asiasta saattaa tulla ihan pirun hankalia.
Itselläni monesti sattunut hyvinkin eriskummallisia
tapahtumaketjuja, mutta sanottakoon, että se ralli,
jonka YTHS minulle järjesti, oli kyllä aivan luku
sinänsä.

Oli viikonloppu kun aloin tuntea itseni hieman
sairaaksi. Ajattelin kuitenkin, että eipä tässä mitään,
ehkä tämä on jotain sellaista ohimenevää. Kuitenkin
tunsin koko viikonlopun pientä huonovointisuutta,
ja kun maanantaina oloni oli aivan surkea, päätin
soittaa YTHS:lle. Soitin sinne hyvissä ajoin heti
maanantaiaamuna kello kahdeksan. Minua
kehotettiin tulemaan terveysasemalle ja käymään
laboratoriokokeissa. Puhelimessa ollut hoitaja sanoi
minulle, että minun tulisi olla paikalla ”siinä
kymmenen maissa”.

No, minäpä tein työtä käskettyä ja saavuin paikalle
”siinä kymmenen maissa”. Kuitenkin Hervannassa
minulle sanottiin, että minun olisi pitänyt olla reilusti
ennen kymmentä paikalla. Joku oli kai Kalevantien
vastaanotosta antanut väärää tietoa. Great! Joka
tapauksessa he kuitenkin ottivat minut vastaan, sillä
olin akuutti tapaus. En tosin saanut aivan ylilämmintä
vastaanottoa laboratoriosta, sillä olin käynyt siellä
yliajalla. Tämän jälkeen en enää edes kehdannut
kysellä henkilökunnalta lääkkeitä vaivaani, vaan
tyydyin kiltisti saamaani laboratorion
puhelinnumeroon, johon minun tuli soittaa
seuraavana päivänä.

Vahingosta viisastuneena päätin soittaa YTHS:lle
aamulla niin aikaisin kuin mahdollista. He kertoivat
minulle tuloksista, ja sanoivat, että varaisivat minulle

lääkäriajan kello yhdeksitoista. Saavuin paikalle juuri
täsmällisesti, mutta jouduin riemukseni odottamaan
kokonaisen tunnin omaa vuoroani. Kun sitten pääsin
sisään, asiani vei noin kaksi ja puoli minuuttia. Voitte
vaan kuvitella miltä siinä vaiheessa tuntui.

Ja niin kuin tässä ei olisi vielä tarpeeksi, apteekissa
huomasin saaneeni vääränlaisen reseptin. Lääke oli
kyllä samaa, mutta kuuri oli pitempi. Ja minulle oli
määrätty sitä vielä kolme pakettia ikään kuin
vastaisuuden varalle. Päätin soittaa lääkkeen
määränneelle lääkärille. Sekään ei osoittautunut
helpoksi tehtäväksi, sillä jouduin soittamaan
Kalevantien keskusnumeroon, josta minua
yhdisteltiin ties kuinka monta kertaa.

Lopulta pääsin lääkärin puheille ja hän lupasi
lähettää seuraavaksi tiistaiksi reseptin. Menin
kuitenkin vasta torstaina kyselemään reseptiä, jolloin
sitä ei vieläkään ollut paikalla. Henkilökunta soitti
Hervannasta Kalevantielle, ja sain kuulla reseptin
olevan yhä siellä. He lupasivat toimittaa sen
seuraavaksi maanantaiksi.

En ole vieläkään hakenut reseptiä, mutta toivon sen
vihoviimein olevan siellä, kun seuraavan kerran
käyn YTHS:llä. Tautini on toki jo parantunut, sillä
söin puolet saamastani pitemmästä kuurista. YTHS
on toki asiantunteva terveyden- ja
sairaanhoitopalvelujen tuottaja. Erityisesti
viisaudenhammaspoistoni sujui varsin kivuttomasti.
Mutta eikö teidänkin mielestänne silti liiallisessa
hierarkiassa ja siitä johtuvassa
tiedonkulkuongelmassa ole pientä parantamisen
varaa?

Kalkkiviivoilla...

Matti Mieliala
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Seuraavassa numerossa

(toivon mukaan):

Kolmiobilejärjestäjät:Indecs,

Staabi ja Luuppi esittäytyvät

toisilleen

Kuka teki mitä? Hä?

Tutapäivät 2004

Miten sujuivat 18-vuotissitsit?
Elämän aakkoset: Kuka on

vuorossa seuraavaksi???

Mitä sanottavaa on PJ:llä?

Hae siis seuraavakin
Infactosi kiltahuoneelta
(Wapun jälkeen)!!!

Kevään 2-periodin myyntipäivystykset:

Maanantai Tiistai  Keskiviikko Torstai

Jarkko J. Anna E.  Peter Z.  Marika K.

Ari M. Tuomas M.  ???  Anssi N.
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